REGULAMINKORZYSTANIAZAPLIKACJIMOBILNEJ
„TASTE&SHARE”
I.

Postanowieniaogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej również „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania
i korzystania z aplikacji mobilnej: „TASTE&SHARE” zwanej dalej również „Aplikacją
” oraz
z platformy komunikacji, do której dostęp zapewnia Aplikacja, zwanej dalej „Platformą

2.

3.

4.

5.

6.

komunikacji” lub „TASTE&SHARE
” i został udostępniony na stronie tasteandshare.pl w
zakładce „Regulamin”, z możliwością jego nieodpłatnego pobrania, zapisania i odtwarzania w
zwykłym toku czynności, do której odsyła link zamieszczony w opisie Aplikacji, dostępny przed jej
pobraniem.
Aplikację wraz z Platformą komunikacji prowadzi i zarządza spółka ”Electrolux Poland” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30,01-207
Warszawa, dla której Sąd rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000029692, posiadająca NIP: 5210084388, o kapitale
zakładowym:272731500,00zł,zwanadalejrównież„A
 dministratorem”.
Administrator prowadzi Aplikację przy wsparciu zaangażowanych organizacji, w szczególności
organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest przeciwdziałanie marnowaniu
żywności,zwanychdalej„Partnerami”,wzakresieustalonymodrębniezkażdymzPartnerów.
Celem funkcjonowania Aplikacji jest propagowanie idei niemarnowania żywności i dzielenia się
żywnością oraz ułatwienie osobom i innym podmiotom, które zgodnie treścią niniejszego
Regulaminu mają możliwość korzystania z Aplikacji, komunikowania się z pozostałymi
użytkownikami za pośrednictwem Platformy komunikacji, w celu bezpłatnego przekazywania i
dzielenia się żywnością – gotowymi daniami, produktami lub półproduktami, zgodnie z zasadami
określonymiwniniejszymRegulaminie.
W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Administrator wskazuje, że Aplikacja udostępnia jedynie
Platformę komunikacji podmiotom zainteresowanym dzieleniem się żywnością i produktami
żywnościowymi, tj. użytkownikom Aplikacji i nie pośredniczy w żaden sposób w zawieraniu
jakichkolwiek umów pomiędzy podmiotami publikującymi ogłoszenia za pośrednictwem Aplikacji,
a pozostałymi użytkownikami Aplikacji, a ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników Aplikacji
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do kontaktu
z
użytkownikiempublikującymogłoszenie.
Użyte
wRegulaminieokreśleniaoznaczają:
1) Aplikacja – oprogramowanie działające na urządzeniach mobilnych, umożliwiające dostęp do
Platformykomunikacji„TASTE&SHARE”.
2) Platforma komunikacyjna/ „TASTE&SHARE” – system udostępniany za pośrednictwem
Aplikacji, stanowiący miejsce publikowania Ogłoszeń i danych do komunikacji Użytkowników
Aplikacji,wceluokreślonymwniniejszymRegulaminie.
3) Użytkownik Aplikacji/Platformy – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, która zainstalowała Aplikację na urządzeniu mobilnym oraz
zarejestrowała się na Platformie komunikacyjnej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i
uzyskaładostępdoPlatformy.
4) Odwiedzający Platformę – osoba fizyczna, która zainstalowała Aplikację na urządzeniu
mobilnym,jednakniezarejestrowałasięnaPlatformie.
5) Ogłoszenie – informacja o Produktach spożywczych, które Użytkownik Aplikacji decyduje się
przekazać nieodpłatnie chętnym podmiotom, zawierająca dane określone w niniejszym
Regulaminie, publikowana na Platformie „TASTE&SHARE”, samodzielnie przez Użytkownika
będącegojejautorem,nazasadachokreślonychwRegulaminie.
6) Produkty spożywcze – żywność przetworzona i nieprzetworzona, dania gotowe oraz
półprodukty, nadająca się do spożycia, świeża oraz z aktualną datą przydatności do spożycia, z
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wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów zawierających alkohol, leków, suplementów
diety, wyrobów leczniczych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, oraz
jakichkolwiek środków odurzających, której dotyczą Ogłoszenia publikowane przez
Użytkownika na Platformie „TASTE&SHARE”. Produkty spożywcze muszą być przechowywane
lubwykonywanewwarunkachhigienicznych.
7) Dania Gotowe – potrawy przygotowane i oferowane przez Użytkowników Aplikacji w
Ogłoszeniach,nadającesiędospożyciabezichdalszejobróbki.
8) Konto/Profil Użytkownika – profil Użytkownika prowadzony dla niego na Platformie

„TASTE&SHARE” po rejestracji Użytkownika, zawierający dane określone w Regulaminie i
zarządzanyprzezUżytkownikazgodniezniniejszymRegulaminem.
9) Biuro Administratora – biuro dostępne dla Użytkowników Aplikacji, pod adresem
korespondencyjnym:
Zawojska
36, 02-927 Warszawa oraz adresem e-mail:
kontakt@tasteandshare.pl.
II.
RejestracjaUżytkownikanaPlatformie„TASTE&SHARE”
1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Aplikacji „TASTE&SHARE” jest dysponowanie
przenośnym urządzeniem telefonicznym lub komputerowym (tj. telefon komórkowy, smartfon,
tablet itp.), umożliwiającym pobieranie i instalowanie aplikacji mobilnych, z dostępem do sieci
internet, oraz pobranie i zainstalowanie Aplikacji „TASTE&SHARE” za pośrednictwem sklepu
AppStorelubGooglePlay.
2. Podczas procesu instalacji użytkownik urządzenia mobilnego jest proszony o wyrażenie zgody na
korzystanie przez Aplikację z funkcji geolokalizacji urządzenia,
Wyrażenie zgody nie jest
niezbędne dla zainstalowania Aplikacji i do korzystania z niej, jednak niewyrażenie zgody na
geolokalizację uniemożliwia skorzystanie z funkcji oznaczenia geolokalizacji podczas publikacji
Ogłoszenia w Aplikacji (wówczas Użytkownik będzie mógł jednak skorzystać z oznaczenia miejsca
poprzez podpięcie na mapie pinezki) oraz wskazanie Odwiedzającym i innym Użytkownikom
odległości do miejsca odbioru Produktów z wybranych Ogłoszeń. Umożliwienie korzystania przez
Użytkowników z funkcji oznaczenia geolokalizacji wymaga również wyrażenia przez Użytkownika
zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie geolokalizacji, zgodnie z dalszymi
postanowieniamininiejszegoRegulaminu.
3. Uzyskanie dostępu do przeglądania Ogłoszeń opublikowanych w Aplikacji wymaga jedynie
zainstalowania i otwarcia Aplikacji, rejestracja nie jest konieczna. Odwiedzający Platformę ma
możliwość przeglądania Ogłoszeń, jednak nie ma dostępu do danych kontaktowych Użytkownika
Platformy,któryopublikowałOgłoszenie.
4. Zarejestrowanie się jako Użytkownik Platformy komunikacji „TASTE&SHARE” jest konieczne dla
opublikowania Ogłoszenia na Platformie oraz dla uzyskania dostępu do danych kontaktowych
Użytkowników, którzy opublikowali Ogłoszenie. Po otworzeniu zainstalowanej Aplikacji należy
wybrać pole „Rejestracja” . W celu zarejestrowania się na Platformie, Użytkownik zostanie
poproszony o podanie następujących danych: adres e-mail, nazwa użytkownika (imię/imię i
nazwisko lub pseudonim) a także o jednokrotne wpisanie hasła, które Użytkownik będzie używał
do logowania na Platformie. Podanie tych danych jest zupełnie dobrowolne, ale konieczne do
rejestracjinaPlatformie.
5. Podczas procesu rejestracji Użytkownik ma możliwość ponownie wyrazić zgodę na geolokalizację
urządzenia, w przypadku gdy nie zrobił tego wcześniej. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na
geolokalizajcę urządzenia, jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Użytkownika w zakresie geolokalizacji. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, a brak
wyrażenia zgody nie uniemożliwia rejestracji na Platformie, a jedynie korzystanie z funkcji
geolokalizacjiprzezUżytkownika.
6. Dla zarejestrowania Aplikacji i założenia konta konieczna jest akceptacja postanowień niniejszego
Regulaminu, poprzez zaznaczenie pola z zapytaniem o wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu,
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do którego podlinkowana jest treść Regulaminu, a następnie kliknięcie pola „akceptuję”. System
Platformyuniemożliwiarejestrację
naPlatformiebezakceptacjipostanowieńRegulaminu.
7. Użytkownik jest zarejestrowany na Platformie, z chwilą otrzymania przez Administratora
informacjiozarejestrowaniunaPlatformie.
8. RejestracjaorazkorzystaniezAplikacjiiPlatformysąbezpłatne.
9. Po zarejestrowaniu Użytkownik uzyskuje dostęp do prowadzonego dla niego na Platformie konta
Użytkownika, poprzez wybranie ikony odsyłającej do „Profilu Użytkownika” , każdorazowo po
zalogowaniusięnaPlatformie.

III.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

KontoUżytkownika„TASTE&SHARE”
W celu zalogowania się na Platformie należy wpisać w miejscu logowania adres e-mail wskazany
przy
rejestracjiorazhasło.
Niezwłocznie po zarejestrowaniu się Użytkownik będzie miał możliwość podania swoich danych,
które oprócz adresu e-mail będą udostępnione publicznie na Platformie dla wszystkich
zalogowanych Użytkowników Platformy w przypadku opublikowania przez Użytkownika
Ogłoszenia, tj. nr telefonu, a także dodania zdjęcia profilowego. Opublikowanie zdjęcia oraz
podanie numeru telefonu jest dobrowolne i nie jest niezbędne do korzystania z Aplikacji. Podanie
numeru telefonu może natomiast ułatwić kontakt z innymi Użytkownikami. W przypadku podania
numeru telefonu Użytkownik będzie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie numeru telefonu w celu opublikowania go na Koncie Użytkownika oraz w
publikowanychprzezUżytkownikaOgłoszeniach.
W przypadku opublikowania Ogłoszenia Użytkownikom zalogowanym na Platformie udostępnione
będą dane podane przez Użytkownika jako dane publiczne oraz wszystkie aktualnie opublikowane
przez Użytkownika Ogłoszenia. Odwiedzający będą mogli uzyskać dostęp do informacji
publicznych,poprzezkliknięciewwidokszczegółowyProfilu.
Użytkownik będzie miał możliwość dostępu do swojego Konta w każdym czasie, po zalogowaniu
na Platformie i zarządzania zawartością swojego Konta, w tym samodzielnego edytowania danych
publicznych, o których mowa w ust. 2 powyżej, a także zmiany hasła oraz edytowania i usuwania
opublikowanychOgłoszeń,zgodnie
zpostanowieniamiRegulaminu.
Użytkownik zobowiązany jest do przekazywania za pośrednictwem Platformy danych i informacji
zgodnychzestanemfaktycznymiprawnym.
Administrator nie bada prawdziwości danych i informacji wprowadzonych przez Użytkowników,
zarównodotyczącychichdanychpublicznych,jakitreściOgłoszeń.
Administrator nie ingeruje w treść danych publicznych wprowadzonych na Platformie przez
Ogłoszeniodawcę, ani w treść Ogłoszeń i nie ma wpływu za treść opublikowanych przez
UżytkownikówdanychpublicznychiOgłoszeń,zzastrzeżeniemRozdz.IVust.12i14poniżej.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć opublikowane przez siebie Ogłoszenia, a także usunąć
swoje konto. W tym celu powinien przejść do edycji swojego Konta i wybrać odpowiednią opcję.
Likwidacja konta Użytkownika skutkuje usunięciem z Platformy wszystkich aktualnie
opublikowanychOgłoszeń.

IV.
PublikacjaOgłoszeńizasadykorzystaniazPlatformy
1. Użytkownik zalogowany na Platformie ma możliwość dodania na Platformie Ogłoszenia o
oferowanych przez siebie Produktach spożywczych, poprzez wybór pola „Dodaj produkt”.
Ogłoszenie nie może dotyczyć napojów alkoholowych i wyrobów zawierających alkohol, leków,
suplementów diety, wyrobów leczniczych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, oraz
jakichkolwiekśrodkówodurzających.
2. PublikacjaOgłoszeniajestnieodpłatna.

3

3. W celu dodania Ogłoszenia Użytkownik uzupełnia następujące pola dotyczące Produktów, których
ma
dotyczyćOgłoszenie:
1) NazwaProduktunp.dania(poleobowiązkowe);
2) Opis Produktu (pole obowiązkowe), obejmujący co najmniej odpowiedzi na pytania wskazane w
szablonie, dotyczące m.in. informacji o dacie przydatności do spożycia lub dacie przygotowania
lub zapakowania dania, informację o alergenach (gluten, laktoza), informację o zawartości
mięsa lub składników pochodzenia zwierzęcego w Produkcie (mięsne, wegetariańskie,
wegańskie)orazinformację,czyProduktjestoryginalniezapakowany,czyjestprzetworzony.
3) DodaniezdjęćProduktu-maksymalnie5(poleobowiązkowe);
4) WybierztypProduktu(poleobowiązkowe).
4. Jeśli Użytkownik dodający Ogłoszenie nie wyraził dotąd zgody na geolokalizację urządzenia
Użytkownika, wówczas ma możliwość wyrazić na to zgodę każdorazowo przy dodawaniu
Ogłoszenia. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na geolokalizajcę urządzenia, jest proszony
dodatkowo o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie
geolokalizacji na cele publikacji Ogłoszeń oraz odrębnie na cele statystyczne. Wyrażenie zgody jest
całkowicie dobrowolne. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych o geolokalizacji w celu
publikacji Ogłoszeń nie uniemożliwia dodania Ogłoszenia, a jedynie korzystanie z funkcji
geolokalizacji przez Użytkownika, tj. wskazanie miejsca odbioru Produktów za pomocą danych o
geolokalizajci pobranych automatycznie. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych o
geolokalizacji w celach statystycznych nie uniemożliwia dodania Ogłoszenia ani korzystania z
funkcji geolokalizacji w celu publikacji Ogłoszeń natomiast skutkuje tym, że dane te nie będą
przetwarzaneprzezAdministratora
nacelestatystyczne.
5. W przypadku aktywowania geolokalizacji oraz wyrażenia przez Użytkownika zgody na
przetwarzanie danych osobowych zebranych na podstawie geolokaliacji na cele publikacji
Ogłoszeń, Aplikacja pobiera automatycznie w czasie publikacji Ogłoszenia lokalizację Użytkownika
publikującego Ogłoszenie, ustawiając w miejscu ustalonym przez geolokalizację miejsce odbioru
oferowanego Produktu. W przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z geolokaliazcji, Użytkownik
publikujący Ogłoszenie ma możliwość wskazania miejsca odbioru Produktu poprzez podpięcie na
mapie pinezką miejsca odbioru Produktu. Publikacja Ogłoszenia wymaga wskazania orientacyjnej
lokalizacji odbioru Produktu, w jeden z ww. sposobów – poprzez korzystanie z geolokalizacji lub
oznaczeniemiejscapinezką.
6. Podczas dodawania zdjęć Produktu, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na dostęp
Aplikacji do aparatu oraz galerii urządzenia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak wyrażenie
zgody na dostęp Aplikacji do przynajmniej jednej z ww. funkcji jest konieczne do dodania
Ogłoszenia.
7. Po uzupełnieniu pół formularza Ogłoszenia Użytkownik klika na pole „Dodaj Produkt”, co
automatycznieskutkujepublikacjąOgłoszenianaPlatformie.
8. Po dodaniu Ogłoszenia, zostanie ono opublikowane – na Platformie „TASTE&SHARE” na liście
Ogłoszeń oraz na mapie – dzięki funkcji geolokalizacji lub podpięciu pinezki, poprzez wyświetlenie
nazwy Użytkownika, zdjęcia Użytkownika, nazwę Produktu oraz zaznaczenie na mapie
orientacyjnego miejsca odbioru Produktu. Po kliknięciu na dane Ogłoszenie, Użytkownik jest
przekierowywany do podglądu Ogłoszenia, obejmującego dane o których mowa w ust. 3 powyżej,
orientacyjne miejsce odbioru Produktu oraz dane publiczne Użytkownika (adres e-mail oraz nr
telefonu,jeślizostałpodany).
9. Użytkownicy Platformy mają możliwość zapoznania się z Ogłoszeniami opublikowanymi na
Platformie oraz możliwość uzyskania danych kontaktowych Użytkowników, którzy dodali
Ogłoszenie (adres e-mail oraz numer telefonu jeśli został podany). Administrator nie weryfikuje
prawdziwości danych kontaktowych i możliwości kontaktu z Użytkownikiem. Aplikacja nie
umożliwiabezpośredniegokontaktuzUżytkownikiem,którydodałOgłoszenie.
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10. Po ustaleniu przez Użytkowników szczegółów dotyczących przekazania Produktu, Użytkownik,
który opublikował Ogłoszenie jest zobowiązany do jego usunięcia. Użytkownik nie ma możliwości
podgląduswoichnieaktualnychOgłoszeńiichprzywrócenia.
11. Użytkownik ma możliwość edytowania opublikowanego Ogłoszenia, w każdej chwili po
zalogowaniunaPlatformie,samodzielnie,bezudziałuAdministratora.
12. Ogłoszenie jest opublikowane na Platformie przez okres nie dłuższy niż 30 dni, po upływie
których zostanie automatycznie usunięte z Platformy. Jeśli pomimo jego usunięcia, Ogłoszenie
nadal jest aktualne, Użytkownik może je dodać ponownie, publikując Ogłoszenie, zgodnie z
zasadamiokreślonymiwust.1-7powyżej.
13. Ogłoszenie może dotyczyć jedynie zamiaru nieodpłatnego przekazania Produktów spożywczych i
nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności
przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zasad
określonychwniniejszymRegulaminie.
14. Administrator ma prawo usunąć Ogłoszenie w każdym czasie oraz dane publiczne Użytkownika,
jeśli nie będą związane z szeroko rozumianym profilem Platformy, a także gdy będą zawierały
treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinie obraźliwe,
wulgaryzmy (również wykropkowane), wypowiedzi rasistowskie, poniżające, ośmieszające lub
ukazujące w negatywnym świetle Platformę, Administratora lub Partnerów projektu. Ponadto
Administrator ma prawo usunąć Ogłoszenie które będzie dotyczyć Produktów, które zgodnie z
treścią niniejszego Regulaminu nie mogą być przekazywane z wykorzystaniem Platformy lub
produktów zakazanych lub naruszających przepisy prawa, a także jeśli przekazanie Produktów
wiąże się z koniecznością dokonania jakiegokolwiek świadczenia ze strony Użytkownika
odbierającegoProduktspożywczy.

V.
Prawaautorskieiinnedobraprawniechronione
1. Zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu Użytkownik , ma możliwość publikować w Ogłoszeniu
oraz na swoim Koncie Użytkownika zdjęcia, które mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z
dnia
04lutego1994r.oprawieautorskimiprawachpokrewnych.
2. Użytkownik zobowiązuje się, że publikowane przez niego Ogłoszenia i materiały nie będą
naruszać żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw
własności przemysłowej, dóbr osobistych, w tym wizerunku i innych dóbr prawnie chronionych
osób
trzecich.
3. Użytkownik zobowiązuje się publikować na Platformie jedynie materiały, do których posiada
majątkowe prawa autorskie oraz ewentualnie prawa pokrewne. Poprzez dodanie Ogłoszenia lub
opublikowanie zdjęcia Użytkownik nie przenosi na Administratora żadnych praw do utworów,
z zastrzeżeniemust.4poniżej.
4. Z uwagi na fakt, że Administrator administruje Kontami Użytkowników oraz publikuje Ogłoszenia
dodane przez Użytkowników, Użytkownik nieodpłatnie z chwilą przesłania zdjęcia na serwer
Administratora zezwala na korzystanie przez Administratora z przesłanych przez siebie utworów
oraz rozpowszechniania przesłanego wizerunku, jednak jedynie w zakresie niezbędnym do
świadczenia usługi administrowania Konta oraz publikacji zdjęć na Platformie, tj. na następujących
polach eksploatacji: utrwalanie techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera,
zwielokrotnianiewcelustworzeniakopiibezpieczeństwa,publikowanienaPlatformie.

VI.
Świadczenieusługdrogąelektroniczną
1. Dla celu prowadzenia Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem
Administrator świadczy na rzecz Użytkowników Aplikacji oraz Odwiedzających usługi drogą
elektroniczną,wzakresie:
1) udostępnianiaAplikacjidopobraniaizainstalowania;
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

2) udostępniania na stronie tasteandshare.pl informacji o Aplikacji oraz Regulaminu Aplikacji
w zakresie umożliwienia zapoznania się z Regulaminem, jego pobrania, zapisania i odtwarzania
w
zwykłymtokuczynnościorazakceptacjiprzezUżytkownikówjegopostanowień;
3) umożliwienia Użytkownikom rejestracji w Aplikacji, prowadzenia Kont Użytkowników oraz
zapewnieniadostępuUżytkownikomdotychKont;
4) umożliwienia Użytkownikom Aplikacji publikacji Ogłoszeń na Platformie TASTE&SHARE, ich
usuwaniaiedytowania;
5) umożliwienieUżytkownikomorazOdwiedzającymkorzystaniazfunkcjigeolokalizacji;
6) umożliwienia Użytkownikom oraz
Odwiedzającym zapoznania się z Ogłoszeniami
opublikowanymi na Platformie oraz umożliwienia Użytkownikom uzyskania informacji
niezbędnychwceluskontaktowaniasięzUżytkownikami,którzyopublikowaliOgłoszenie;
7) wysyłania przez Administratora do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej
wiadomości o charakterze informacyjnym, dotyczących użytkowania Aplikacji lub zmian treści
niniejszegoRegulaminu;
8) umożliwienia Użytkownikom Aplikacji oraz Odwiedzającym kontaktu z Administratorem,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy podane w tym celu, w tym
umożliwienia składania oświadczeń woli za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym
reklamacji.
Przesyłanie jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzedzone jest
uzyskaniemzgodyadresata,jeślitazgodajestwymaganaprzepisamiprawa.
Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili zainstalowania Aplikacji,
a rozwiązanapojejodinstalowaniulubzchwilązakończeniadziałaniaAplikacji.
Świadczenie usług drogą elektroniczną jest całkowicie nieodpłatne. Użytkownicy we własnym
zakresieponosząkosztpołączeniazsieciąinternet,zgodniezwybranątaryfą.
Warunki techniczne niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną zostały określone w pkt
II.1.
Regulaminu.
W związku z korzystaniem z usług drogą elektroniczną nie istnieją żadne szczególne zagrożenia,
o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga
elektroniczną(t,j, Dz. U. z 2013 r, poz. 1422). Administrator zwraca jednak uwagę, że świadczenie
usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Użytkowników oraz
Odwiedzających jako użytkowników Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług
świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu
informatycznego Użytkowników oraz Odwiedzających oprogramowaniem mającym na celu np.
szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości
uruchomieniasystemu,spam,usuwaniedanychitp.
Aby uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 6 powyżej, Użytkownicy oraz Ogłoszeniodawcy
powinni zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystują do podłączenia się do Internetu w program
antywirusowyidokonywaćsystematycznychaktualizacjitegoprogramu.
Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy
informatycznej

VII.
Odpowiedzialnośćipostępowaniereklamacyjne
1. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkiej staranności, aby Aplikacja funkcjonowała
prawidłowo.
2. Administrator nie ma wpływu za pozycję Ogłoszenia na ekranie Platformy (Ogłoszenia na liście
wyświetlają się chronologicznie od najwcześniej dodanego, a kolejność wyświetlania może być
zmieniana za pomocą filtrów) oraz za ilość odsłon Ogłoszenia i nie gwarantuje kontaktu ze strony
dane
innychUżytkowników.
3. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym Regulaminie, Administrator będzie zobowiązany do
usunięcia Ogłoszenia lub materiału opublikowanego na Koncie Użytkownika, jedynie w
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przypadku, gdy obowiązek usunięcia całości lub części Ogłoszenia lub opublikowanego materiału
będziewynikałzprawomocnegowyrokusądowego.
4. Użytkownicy oraz Odwiedzjący Platformę mogą zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące
nieprawidłowego działania Aplikacji oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, przez cały
okres świadczenia usług przez Administratora oraz w terminie 1 miesiąca po dniu ustania umowy
świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika lub Odwiedzjącego, przesyłając reklamację na
adres
pocztyelektronicznejBiuraAdministratora.
5. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany
w zgłoszeniuadrese-mail.
6. Niezależnie od powyższego, Użytkownikom oraz Odwiedzjącym Platformę przysługuje prawo
dochodzeniaswoichprawnadrodzepostępowaniaprzedsądempowszechnym.

VIII.

Ochronadanychosobowych

1.

W celu prowadzenia Platformy, a w szczególności publikacji Ogłoszeń oraz danych kontaktowych
Użytkowników publikujących Ogłoszenia, Administrator przetwarza dane osobowe osób
fizycznych- Użytkowników Aplikacji, innych niż wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, poprzez ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie,zmienianie,udostępnianieiusuwanie.

2.

DanesąprzetwarzanewszczególnościzapośrednictwemAplikacji.

3.

Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w związku z
prowadzaniem Aplikacji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator
Aplikacji.

4.

Administrator przetwarzając dane osobowe lub powierzając ich przetwarzanie dokłada wszelkiej
staranności,abyzapewnićposzanowanieprywatnościosóbkorzystającychzAplikacji.

5.

Dane osobowe osób fizycznych podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 poz. 922) oraz w zakresie świadczenia usług
drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną(t.j.Dz.U.z2016r.poz.1030).

6.

Korzystanie z Aplikacji wiąże się koniecznością podania danych osobowych jej Użytkowników, tj.
adresu email, imienia i nazwiska lub pseudonimu, orientacyjnej lokalizacji oraz z możliwością
podania numeru telefonu. Korzystanie z Aplikacji oraz podanie tych danych jest całkowicie
dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się i/lub korzystania z Aplikacji i jej
funkcjonalności, zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym do świadczenia w tym zakresie usług
drogą elektroniczną. Podanie numeru telefonu jest konieczne w przypadku, gdy Użytkownik
chce, aby dane te zostały upublicznione w Aplikacji. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie
numeru telefonu, w tym w publikowanie na Platformie jako dana publiczna jest zależne od
wyrażenia przez Użytkownika zgodny na przetwarzanie numeru telefonu jako danej osobowej,
zgodniezpostanowieniamiRegulaminu.

7.

Z uwagi na fakt, że Aplikacja zapewnia możliwość korzystania przez Użytkowników z funkcji
geolokalizacji, w tym udostępniania tej informacji innym zarejestrowanym na Platformie
Użytkownikom, informacja o lokalizacji Użytkownika jest daną osobową w rozumieniu przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych. Dane o geolokalizacji nie są niezbędne do korzystania z
Aplikacji, a jedynie ułatwiają wskazanie przez Użytkownika w Ogłoszeniu miejsca odbioru
Produktów, a także mogą być zbierane przez Administratora w celach statystycznych.
Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych o geolokalizacji, w każdym z ww. celów
jest zależne od wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na ich przetwarzanie, zgodnie z
treściąniniejszegoRegulaminu.
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8.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby korzystania z Aplikacji
administrowania nią, zapewnienia możliwości korzystania z funkcjonalności Aplikacji, w celach
statystycznych (w zakresie geolokalizacji - po wyrażeniu zgody Użytkownika), a także
rozpatrywania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. Przetwarzanie danych w innym celu, a
w szczególności w ramach realizowanych przez Administratora celach marketingowych lub
reklamowych może być dokonywane jedynie po uzyskaniu wyraźniej zgody od osób, od których
danetemająbyćzbierane.

9.

W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w przypadku uzyskania przez
Administratora będącego jednocześnie usługodawcą wiadomości o korzystaniu przez
Użytkownika lub Odwiedzjącego Platformę będącego osobą fizyczną z usługi świadczonej drogą
elektroniczną niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub z obowiązującymi
przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator jako usługodawca może przetwarzać
dane osobowe takiego Użytkownika Odwiedzjącego Platformę również w zakresie niezbędnym
do ustalenia jego odpowiedzialności, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

10. Dane nie są udostępniane osobom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy obowiązek
udostępnieniadanychwynikazobowiązującychprzepisówprawa.
11. Administrator danych osobowych stosuje ponadto środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych oraz zapobiegające utracie tych
danych, w szczególności przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, korzystając we własnym zakresie z następujących zabezpieczeń systemowych:
FirebaseutrzymywanynaserwerachzcertyfikatembezpieczeństwaSSL(SecureSocketsLayer).
.
12. Osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, uzupełniania i usuwania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie
danychosobowych.
13. Administrator dopełnia obowiązku zgłaszania do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych faktu zbierania danych lub Administratorów Bezpieczeństwa Informacji powołanych
na podstawie art. 36 a. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Administrator, prowadząc Aplikację zlecił Spółce 2BUp Consulting Pawlikowska-Poleszak,
Nieściuszko-Bujnicka, Michalczyk Spółka jawna z siedzibą przy ul. Gubinowskiej 37 w
Warszawie, 02-956 Warszawa (adres korespondencyjny: Zawojska 36, 02-927 Warszawa),
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS
000630125, NIP: 9512417133, REGON 365065100 oraz Block-C z siedzibą przy ul. Stanisława
Wyspiańskiego
15/2
w
Czechowicach-Dziedzicach,
43-502
Czechowice-Dziedzice,
NIP:6521735888, REGON: 367296520 i w związku z tym podpisał z tymi podmiotami, umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1662), zgodnie z którą
podmioty te są uprawnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie: imion i nazwisk,
pseudonimów adresów e-mail, numeru telefonu, w celu prowadzenia Aplikacji. Dane te podlegają
przekazaniupodmiotowiprzetwarzającemuzchwiląichudostępnieniaprzezUżytkownika.

IX.

Postanowieniakońcowe

1. Regulaminmożebyćzmienionytylkozważnejprzyczyny,doktórejnależą:
1) wejściewżycieprzepisówprawa,bezwzględnieobowiązujących;
2) wprowadzenie w Aplikacji nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych
usług;
3) ograniczenia funkcjonalności oferowanych przez Administratora, z zastrzeżeniem,
że zmianyniebędądotyczyćusług,zktórychUżytkownikjużskorzystał;

8

4) wprowadzenie rozwiązań technicznych, koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa
i prawidłowegofunkcjonowaniaAplikacji.
2. Administrator informuje Użytkowników o zmianie Regulaminu, na 1 miesiąc przed jego zmianą,
poprzez publikację informacji na stronie internetowej tasteandshare.pl, a także poprzez doręczenie
zarejestrowanym na Platformie Użytkownikom drogą elektroniczną, na podany adres e-mail
informacji o zmianie, wraz z treścią zmiany, przynajmniej na 2 tygodnie przed zmianą, w taki
sposób, że Użytkownicy mają możliwość pobrania dokumentu informującego o zmianach, jego
zapisania i odtwarzania w dowolnej chwili. Ponadto, Użytkownicy, po uruchomieniu Aplikacji
uzyskują informację o aktualizacji Aplikacji poprzez wyświetlanie monitów na urządzeniu na
którym, Aplikacja jest zainstalowana. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników – w
zakresie zmian funkcjonalności - jeśli dokonali aktualizacji Aplikacji, natomiast w zakresie
pozostałych zmian - jeśli nie odinstalowali Aplikacji do dnia wejścia zmian w życie (w terminie 2
tygodni od dnia doręczenia im zmian Regulaminu). Zmiany nie dotyczą Ogłoszeń opublikowanych
przed
wejściemwżyciezmian.
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