REGULAMIN APLIKACJI „NADAJNIKI”
1. Aplikacja „Nadajniki” („aplikacja”) udostępniana jest przez Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419430, kapitał zakładowy
3.510.300.000 PLN, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968.
2. Aplikacja dostępna jest w zakładce na stronie facebook.com/nadajniki oraz na stronie www.plus.pl.
3. Aplikacja udostępniana jest bezpłatnie, w okresie od dnia 06.10.2011 do odwołania.
4. Użytkownikiem aplikacji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych. W przypadku korzystania z aplikacji w serwisie Facebook.com konieczne jest
posiadanie konta użytkownika w serwisie Facebook.
5. Skorzystanie z aplikacji jest dobrowolne.
6. Wszelkie umieszczone w aplikacji nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i
jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Polkomtel.
7. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone w aplikacji bez
jej zgody lub przez nią nieopracowywane. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe
użycie aplikacji oraz za błędy serwisu Facebook.com.
8. Za wyjątkiem danych udostępnionych w ramach aplikacji Polkomtel nie przetwarza, nie udostępnia
ani nie wykorzystuje jakichkolwiek innych danych udostępnionych przez użytkowników w serwisie
Facebook.com.
9. W ramach aplikacji użytkownik może podać swoje dane osobowe - adres e-mail. Podanie przez
użytkownika aplikacji adresu e-mail jest dobrowolne.
10. Adres e-mail podany przez użytkownika aplikacji będzie przetwarzany zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu i zakresie określonym przez użytkownika przy podawaniu
danych poprzez zaznaczenie dostępnych opcji. Okres obowiązywania wyrażonej zgody nie jest
ograniczony czasem funkcjonowania aplikacji.
11. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach aplikacji (adres e-mail) jest
Polkomtel. Polkomtel powierzył PoV Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Filona 16 w Warszawie, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000220351, NIP 563-21-97-382, kapitał zakładowy 50 000 zł (w
pełni wpłacony), przetwarzanie ww. danych osobowych użytkowników aplikacji.
12. Każdy użytkownik aplikacji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania oraz żądania usunięcia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych w siedzibie Polkomtel, przy ul. Postępu 3 w Warszawie.
13. Polkomtel zastrzega sobie prawo zakończenia udostępniania aplikacji w każdym czasie, bez
podania przyczyny i bez uprzedniego powiadamiania użytkowników o tym fakcie. Informacja o
zakończenia udostępniania aplikacji umieszczona zostanie w zakładce na stronie
facebook.com/nadajniki oraz na stronie www.plus.pl.
14. Udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych
obowiązują do czasu ich odwołania przez użytkownika.

