REGULAMIN MAM KANARA
Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie:

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z systemu MamKanara na
podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli posiada
pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego (w przypadku, gdy posiada ograniczoną
zdolność do czynności prawnych) oraz korzysta z MamKanara w celach
niezarobkowych i w celach nie związanych z działalnością promocyjną lub
reklamową Użytkownika lub innych osób.
MamKanara - oznacza kompleksowy system (zarówno aplikacja na systemy
mobilne jak i cześć serwerowa) służący do wysłania wiadomości między
użytkownikami, działający na podstawie Regulaminu.
MK - oznacza właścicela oraz administratora MamKanara którym jest firma Łukasz
Olszewski z siedzibą w Kielcach, Warszawska 161 lok. 243, 25-547 Kielce, powiat
Kielce, woj. świętokrzyskie NIP: 6572559711, REGON: 260568650.

I. Postanowienia wstępne.

1. Korzystanie z MamKanara jest całkowicie bezpłatne z tym zastrzeżeniem, że
Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów
świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i
transmisji - operatorzy telekomunikacyjni ,z tytułu korzystania z dostępu do
Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia
tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie
jest pobierane przez MK i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z MamKanara.

2. Użytkownik korzysta z MamKanara wyłącznie na własną odpowiedzialność.
3. MK nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz skutki użytkowania MamKanara
przez Użytkownika.
4. MamKanara ma charakter wyłącznie informacyjny i nie ma w zamiarze nikogo
obrazić ani nakłaniać do łamania prawa.

II. Ogólne założenia korzystania z MamKanara.

1. Korzystanie przez użytkowników z MamKanara odbywa się na zasadzie
dobrowolności i jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia
o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu oraz wyrażeniem przez niego
zgody na udostępnienie mu ewentualnych usług związanych z MamKanara.
2. Konsekwencje naruszania regulaminu MamKanara:
●

a. MK ma prawo do zablokowania Użytkownika, który za pośrednictwem
MamKanara rozsyła nieprawdziwe powiadomienia które mają na celu
wprowadzić w błąd pozostałych Użytkoników,

●

b. Użytkownik który naruszy regulamin otrzyma ostrzeżenie od MK; w
przypadku powtórzenia się takiej sytuacji konto Użytkownika może
zostać trwale zablokowane,

●

c. w przypadku naruszenia prawa MK ma obowiązek powiadomić o tym
odpowiednie instytucje.

3. Niezależnie od postanowień pkt III Regulaminu każda osoba korzystająca z
MamKanara jest zobowiązana do zapoznania się oraz do przestrzegania
niniejszego Regulaminu.

III. Odpowiedzialność.
1. MK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub
zaniechaniami Użytkownika m. in. za korzystanie przez niego z MamKanara w
sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami
Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych
danych.
2. MK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych
przez użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z MamKanra i
zgłaszaniem miejsca kontroli biletów.
3. MK są uprawnieni do przerwy lub zakłóceń w dostępności i korzystania z
MamKanara lub/i jego poszczególnych części, jeżeli jest to spowodowane
koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo
oprogramowania bądź też innymi przyczynami niezależnymi od MK(siła wyższa,
działania lub zaniechania osób trzecich).
4. MK zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli
obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z
obowiązujących przepisów prawa lub nakazów sądu lub odpowiednich organów.
5. MK zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania
przeznaczonego do korzystania z MamKanra bądź szaty graficznej MamKanara
bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

IV. Przetwarzanie danych osobowych.
1. Użytkowni akceptująć regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie adres e-mail do celów marketingowych przez MK
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 7 pkt 5) ustawy z dnia 29.08.1997
r. - o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 17.06.2002 r., Dz.U. Nr 101, poz.
926 ze zm.)

V. Postanowienia końcowe.
1. MK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nie prawdziwe zgłoszenia o miejscu
kontroli biletów.
2. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania i może się zmieniać w trakcie
działania MamKanara.

