Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl

§ 1. Warunki ogólne
1.

Jedynym właścicielem i administratorem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem:
www.polskasiectaxi.pl (zwanego dalej „Serwisem”), z wyłączeniem stron, do których prowadzą
ewentualne linki umieszczone na stronach internetowych Serwisu, jest spółka działająca pod firmą:
„Polska Sieć Taxi” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Poprawna 46a, 03–984 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000494571, o kapitale zakładowym w
wysokości: 5.000,00 zł, NIP: 9522128100 (zwana dalej „Operatorem” lub „Operatorem Serwisu”).

2.

Niniejszy „Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl” (zwany dalej „Regulaminem”)
definiuje zasady dostępu do Serwisu oraz zasady korzystania z Serwisu przez każdą osobę
odwiedzającą Serwis lub korzystają z możliwości funkcjonalnych udostępnionych przez Operatora
w ramach Serwisu, takich jak możliwość zamówienia usługi lub produktu oferowanego przez
Operatora w ramach Serwisu, pobranie aplikacji mobilnej oferowanej lub udostępnionej przez
Operatora, pobranie materiałów udostępnionych przez Operatora, podjęcie kontaktu z Operatorem
itp. (zwaną dalej „Użytkownikiem” lub „Użytkownikiem Serwisu”).

3.

Korzystanie z Serwisu, w szczególności polegające na odwiedzeniu stron Serwisu oraz zapoznaniu
się z ich treścią, jest bezpłatne dla jego Użytkowników, z zastrzeżeniem odpłatności zamawianych
w ramach Serwisu usług i produktów oferowanych lub udostępnianych przez Operatora.

4.

Wejście na strony internetowe Serwisu oznacza całkowitą akceptację niniejszego Regulaminu.
Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu jest
proszony o niekorzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób.
§ 2. Treści zawarte w Serwisie

1.

Serwis oraz zamieszczone w nim treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Operatorze,
jego działalności, usługach i produktach oferowanych lub udostępnianych przez Operatora w
ramach Serwisu. Serwis zawiera wyłącznie informacje potrzebne Użytkownikowi do korzystania z
zasobów Serwisu.

2.

Treści zawarte w Serwisie zostały opracowane przez Operatora Serwisu lub przez osoby trzecie
na jego zlecenie z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter
Serwisu, Użytkownicy pragnący korzystać Serwisu w innych celach niż dla celów uzyskania
ogólnych informacji o Operatorze, jego działalności, bądź zamówienia usług lub produktów
oferowanych lub udostępnionych przez Operatora w ramach Serwisu, proszone są o bezpośredni
kontakt z Operatorem (zgodnie z postanowieniem zawartym na końcu niniejszego Regulaminu) i
potwierdzenie informacji z umocowanymi przedstawicielami Operatora.

3.

O ile w sposób wyraźny nic innego nie wynika z treści zawartych na stronach Serwisu (tak jak np.
w przypadku możliwości zamówienia usługi oferowanej przez Operatora w ramach Serwisu), treści
te nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych, w tym
pomiędzy Operatorem Serwisu a jego Użytkownikami.

4.

Usługi oraz produkty oferowane lub udostępniane Użytkownikom przez Operatora w ramach
Serwisu są świadczone stosownie do obowiązujących przepisów prawa w zakresie świadczenia
usług drogą elektroniczną, jak również z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa
dotyczących ochrony praw konsumentów, na zasadach określonych szczegółowo w dokumencie
pod nazwą: „Regulamin świadczenia przez Polska Sieć Taxi sp. z o.o. usług drogą elektroniczną”
dostępnym pod następującym adresem: www.polskasiectaxi.pl.

5.

Operator informuje niniejszym, iż nie prowadzi na bieżąco stałej kontroli Serwisu, w tym ich części,
które zawierają treści zamieszczane przez innych Użytkowników. Osoby, które zauważą treści
innych Użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia innych
Użytkowników lub jakichkolwiek osób trzecich (nawet niebędących Użytkownikami Serwisu),
proszone są o niezwłoczne zgłoszenie takiego faktu Operatorowi Serwisu. W uzasadnionych
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przypadkach, Operator zastrzega sobie prawo usuwania ze stron Serwisu w całości lub części
treści pochodzących od osób trzecich bez konieczności odrębnego zawiadomienia, ani osób
udostepniających usuwane treści, ani osób zgłaszających naruszenie. Ponadto ocena
zgłoszonego naruszenia, jak również decyzja o ewentualnym usunięciu ze stron Serwisu w całości
lub części treści pochodzących od osób trzecich należy wyłącznie do Operatora Serwisu.
6.

W ramach Serwisu Operator może zamieszczać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów
lub przycisków) do innych stron internetowych, witryn lub serwisów, które dotyczą poszczególnych
aspektów Serwisu. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Operator Serwisu ma jakiekolwiek
powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami, operatorami, bądź też ponosi jakąkolwiek
odpowiedzialność za treści lub działania prowadzone w ramach takich stron.
§ 3. Prawa własności intelektualnej

1.

Operator Serwisu niniejszym informuje, iż przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej,
w tym w szczególności prawa autorskie majątkowe oraz prawa do znaków towarowych, do Serwisu
oraz jego poszczególnych elementów, jak również do wszelkich tekstów, znaków graficznych, logo,
ilustracji, zdjęć, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na stronach
internetowych Serwisu, projektu Serwisu, jego kodu źródłowego, konstrukcji i różnych składowych,
w tym prawo do ich powielania, dystrybucji i modyfikacji, bądź Operatorowi Serwisu zostało
udzielone odpowiednie zezwolenie na ich wykorzystanie w ramach Serwisu przez odpowiedni
uprawniony podmiot.

2.

Przeglądanie, drukowanie i częściowe pobieranie (na twardy dysk komputera lub inne nośniki
optyczne lub elektroniczne) zawartości Serwisu, jak również ich nieodpłatne przekazywanie innym
osobom, jest dozwolone jedynie pod warunkiem, że jest dokonywane wyłącznie w celu uzyskania
informacji do użytku osobistego, a nie komercyjnego, bądź innego celu osobistego dopuszczalnego
obowiązującymi przepisami prawa.

3.

Publikacja fragmentów lub całości materiałów zawartych na stronach internetowych Serwisu na
innych stronach internetowych, witrynach, serwisach (w tym blogach), jak również w jakichkolwiek
publikacjach, mediach, w tym mediach społecznościowych, jest możliwa wyłącznie przy podaniu
źródła i po uzyskaniu uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody Operatora. Komercyjne wykorzystanie
treści umieszczonych na stronach internetowych Serwisu jest surowo wzbronione.
Nieautoryzowane wykorzystanie informacji zamieszczanych w ramach Serwisu, naruszanie praw
własności intelektualnej stanowi podstawę prawną do wszczęcia stosownego postępowania
sądowego.
§ 4. Dane osobowe Użytkowników

1.

Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu poprzez zamawianie w ramach Serwisu niektórych
usług lub produktów oferowanych lub udostępnionych przez Operatora, bądź subskrypcji informacji
lub dokumentów oferowanych przez Operatora w ramach Serwisu, może się wiązać z
udostępnieniem Operatorowi ich danych osobowych, które pozwalają na identyfikację ich
tożsamości.

2.

Operator Serwisu niniejszym informuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w
ramach Serwisu jest Operator, tj. spółka działająca pod firmą: „Polska Sieć Taxi” spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poprawna 46a, 03–984
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000494571, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł,
NIP: 9522128100.

3.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia
udzielonego przez Użytkownika i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego.
Dane osobowe będą przechowywane na serwerze Serwisu z ograniczonym dostępem do niego.
Nie będą sprzedawane i użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że za wyraźną zgodą
Użytkownika lub gdy wymaga tego obowiązujące prawo.

4.

Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące uprawnienia:
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5.

a)

prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;

b)

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

c)

prawo do przenoszenia danych;

d)

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli
Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

e)

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez Operatora Serwisu jako administratora danych osobowych.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu znajdują się w
dokumencie pod nazwą: „Polityka prywatności i plików cookie Polska Sieć Taxi sp. z o.o.” dostępnej
pod następującym adresem internetowym: www.polskasiectaxi.pl. Prosimy o zapoznanie się z
powyżej wskazaną „Polityka prywatności i plików cookie Polska Sieć Taxi sp. z o.o.” przed
przekazaniem Operatorowi jakichkolwiek danych.
§ 5. Dane teleadresowe zawarte w Serwisie

Operator Serwisu nie zezwala na przetwarzanie danych teleadresowych i adresów e-mail dostępnych
na stronach internetowych Serwisu. Zabrania się pobierania tych danych, jak również ich dalszego
przetwarzania w ramach jakichkolwiek baz danych, w tym w szczególności w celu odsprzedaży.
§ 5. Odpowiedzialność
1.

Operator nie gwarantuje, że na stronach Serwisu nie wystąpią błędy lub przerwy w dostępie do
Serwisu i zamieszczanych tu treści. Ponadto Operator nie gwarantuje, że udostępniane treści w
ramach Serwisu będą aktualne. Jednakże Operator deklaruje, że dołoży wszelkich starań, by je
aktualizować na bieżąco.

2.

Operator nie jest odpowiedzialny za ewentualne błędy bezpieczeństwa, jakie mogą wystąpić, ani
za ewentualne uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, plików lub dokumentów
przechowywanych na komputerze Użytkownika, ani za wirusy komputerowe na komputerze
używanym do łączenia się z Serwisem spowodowane niewłaściwym działaniem przeglądarki
internetowej.
§ 6. Postanowienia końcowe

Operator Serwisu zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości dowolnych zmian lub modyfikacji
niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie przez Operatora Serwisu nowej wersji na stronach
internetowych Serwisu. Wówczas Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu ponownie zostanie
wyświetlona informacja o warunkach dostępu oraz korzystania z Serwisu.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, prosimy
o kontakt pod numerem telefonu +48 19123 lub poprzez wykorzystanie formularza kontaktowego
dostępnego pod następującym adresem: www.polskasiectaxi.pl (Dział Obsługi Pasażerów).
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