
Regulamin serwisu

Regulamin użytkowania aplikacji "Personel i 
Zarządzanie"

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia i 

korzystania z Usług w aplikacji “Personel i Zarządzanie”, zwaną dalej „Aplikacją”,

a w szczególności zasady i warunki zakupu i dostarczania Produktów.

  

1. Aplikacja jest udostępniona przez INFOR PL S.A. ul. Okopowa 58/72 01-042

Warszawa NIP: 118-00-93-066 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem

 KRS: 0000225279 REGON: 011617580 zwanym dalej Wydawcą. 

2. Administratorem Usługi Aplikacji Mobilnej jest INFOR IT Sp z o.o., z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS: 0000331240, REGON: 141836060, NIP: 527-260-10-64.

3. Wydawca udostępnia użytkownikom w formie Aplikacji Produkty w postaci 

Wydań miesięcznika Personel i Zarządzanie. Aplikacja jest dostępna na 

urządzenia mobilne pracujące w systemach Android oraz iOS oraz na 

komputery osobiste wyposażone w przeglądarkę internetową zgodną ze 

standardami konsorcjum W3C.

4. Aplikacja na urządzenia mobilne może zostać pobrana przez użytkowników

bezpłatnie.

5. Aplikacja na urządzenia mobilne jest dostępna do pobrania w sklepach z 

aplikacjami: Google Play oraz Apple App Store. Aplikacja na komputery 
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osobiste jest dostępna jako Usługa z poziomu przeglądarki internetowej 

pod adresem wskazanym przez Wydawcę na jego stronie www.

6. Do pobrania aplikacji na urządzenia mobilne niezbędne jest posiadanie 

aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej Google Play 

i/lub Apple App Store.

7. Wydawca udostępnia użytkownikom możliwość dokonywania zakupów 

wydań wewnątrz Aplikacji.

8. Zakupy wewnątrz Aplikacji mogą być realizowane w dwóch formach:

1. jako pojedyncze wydania, płatne wg cen publikowanych w Aplikacji 

Mobilnej przy każdym Wydaniu,

2. jako Automatycznie Odnawialna Subskrypcja w określonym 

przedziale czasowym określonym w Aplikacji (np. miesięcznym, 

rocznym lub innym okresie).

9. Automatycznie Odnawialna Subskrypcja może zostać anulowana (na 

następny okres) przez użytkownika nie później, niż na 24 godziny przed 

upływem terminu na jaki została zakupiona. Odwołanie lub anulowanie 

subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzeń mobilnych, w ramach 

ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej (Google Play, 

Apple App Store). Odwołanie lub anulowanie subskrypcji przed upływem 

okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego 

okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.

10. Konto użytkownika w danej platformie dystrybucyjnej jest obciążane 

kosztami zakupu niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego nabycia 

subskrypcji lub pojedynczego wydania w Aplikacji.

11. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne 

wyłącznie dla tego użytkownika konta i nie mogą być redystrybuowane. 

Liczba dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest

pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych) 

jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, 

adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia.

12. Poszczególne platformy dystrybucyjne dla urządzeń mobilnych (Apple App 

Store, Google Play) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że 

subskrypcja lub zakup wydania na jednej z tych platform nie umożliwia 
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korzystania z subskrypcji (pobrania wydań) na urządzeniu z innym 

systemem operacyjnym.

13. Wydawca może umożliwić Użytkownikom bezpłatne pobieranie wybranych

wydań. W takim przypadku Wydania te są odpowiednio oznaczone w 

Aplikacji.

14. Wydawca może umożliwić Użytkownikom Aplikacji możliwość logowania do

usługi, aby umożliwić dostęp do Wydań zakupionych przez Użytkownika 

bezpośrednio u Wydawcy. W takim przypadku pobranie zakupionych 

wydań w Aplikacji dla urządzeń mobilnych jest możliwe po zalogowaniu się

na aktywne konto, utworzone w serwisie internetowym Wydawcy.

15. Wydawca oświadcza, iż zamówienie Produktu przez Użytkownika w 

ramach zakupów na platformach Apple App Store i/lub Google Play nie 

powoduje przetwarzania przez Wydawcę ani przez Administratora 

jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż

gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez 

Wydawcę i/lub Administratora nie jest konieczne do realizacji zamówienia 

Produktu. Wydawca i/lub Administrator nie będzie również wykorzystywał 

jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.

16. Zawartość Usługi, w tym treści tekstowe, grafiki, logotypy dostępne 

Wydaniach oraz Aktualnościach udostępnianych w Aplikacji stanowią 

własność Wydawcy i jego partnerów i są chronione przez polskie oraz 

międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Korzystając z Aplikacji 

Użytkownik zobowiązuje się do nie wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz

do nie korzystania bez zgody uprawnionych stron z treści dostępnych w 

Aplikacji w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.

17. Korzystanie z Aplikacji nie jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi

jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z zawartości publikowanej w

Aplikacji, poza przypadkami wymienionymi w niniejszym Regulaminie.

18. Użytkownik zamawiający jakiekolwiek Produkty (Wydania, Aktualności) w 

Aplikacji („Nabywca”) może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, czyli 

odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci 

komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią

utworu, bez możliwości powielania produktu, kopiowania i 
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wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub 

we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format 

pliku) lub innego modyfikowania pliku z produktem (np. usuwanie 

zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również nieuprawnione 

dystrybuowanie takiego produktu, udostępnianie lub odtwarzanie 

publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe 

może być uzgodnione inaczej z Wydawcą tylko w formie pisemnej, o ile 

odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego 

produktu.

19. Każdy nabywający produkty w Aplikacji zobowiązany jest dbać o to, aby 

żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten 

sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Wydawcy albo 

wykorzystywać go w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw.

W przypadku wykrycia takich sytuacji, Wydawca może kierować roszczenia

z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu, z tytułu łamania 

praw do danej kopii produktu i utraconych korzyści.

20. Wszelkie Produkty udostępniane w ramach Aplikacji - odpłatnie lub 

nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

21. Administrator Usługi oraz Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności 

za ewentualne szkody, jakie mogłyby wyniknąć z korzystania Aplikacji oraz

z Produktów zakupionych w Aplikacji. Dotyczy to m.in. uszkodzeń 

urządzenia do odtwarzania oraz szkód osobistych.

22. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane w 

Aplikacji, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich 

materiałów.

23. Administrator i Wydawca nie odpowiadają za zdarzenia i wydarzenia oraz 

ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w 

wyniku korzystania z Aplikacji, stosowania się do treści zawartych w 

treściach dostępnych w Aplikacji, o ile nie pochodzą one od Administratora

lub innych osób działających w jego imieniu.

24. Administrator jest jedynie dystrybutorem Produktów dostępnych w ramach

Aplikacji. Administrator nie ma żadnej kontroli nad zawartością 
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merytoryczną Produktów. Wszystkie opinie, porady, oświadczenia, usługi i 

oferty lub inne informacje lub materiały udostępnione przez strony trzecie,

z uwzględnieniem Publikacji oferowanych w ramach Serwisu, są 

własnością autora/ów lub Wydawcy/ów, a nie Administratora. 

Administrator nie gwarantuje prawdziwości, kompletności i użyteczności 

tych materiałów oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z 

polegania lub stosowania się do informacji otrzymanych w ramach Usługi.

25. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Usługi, uwagi dotyczące jej 

działania i wszelkie inne sprawy związane z Usługą mogą być kierowane 

przez Użytkowników drogą elektroniczną na adres: support@embuk.eu

Postanowienia końcowe.

1. Administrator jako zarządca Usługi dołoży wszelkich starań, aby Usługa 

działała w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże 

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia 

spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub 

osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Usługę.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub 

częściowego wyłączenia Usługi w celu jej ulepszenia, dodawania 

funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego 

uprzedzania o tym Użytkowników.

3. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili 

zmieniane przez Wydawcę, bez podawania przyczyn. Zmiany będą 

publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w 

ramach Usługi wraz z informacją o ich dokonaniu.

4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik 

powinien powstrzymać się od korzystania z Usługi i niezwłocznie przesłać 

oświadczenie o braku akceptacji regulaminu na adres: 

support@embuk.eu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego 

zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien o tym poinformować 

niezwłocznie Wydawcę.
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5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie jest 

równoznaczne z odebraniem dostępu Użytkownika do Usługi.
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