REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ „SNAPCLUB”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej SNAPCLUB.

1.2

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, do
zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacji i przestrzegania jego postanowień.

1.3

Regulamin, o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

1.4

Właścicielem Aplikacji, jej Administratorem, a także Usługodawcą świadczonych za jej
pośrednictwem usług jest Snapclub Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wojska Polskiego
13/8, 10-292 Olsztyn, NIP: 7393912367, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000732085, Regon 369746469, e-mail kontakt@snapclub.pl

1.5

Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w Aplikacji pod opcją Regulamin. Regulamin jest
także udostępniany Użytkownikowi do akceptacji przy rejestracji w Aplikacji.

1.6

Akceptując Regulamin i dokonując rejestracji Konta, Użytkownik Aplikacji zawiera z
Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (przy użyciu Aplikacji) na czas
nieokreślony i w zakresie na warunkach określonych w Regulaminie.

1.7

Brak akceptacji Regulaminu skutkuje brakiem możliwości rejestracji Konta w Aplikacji.

II.

DEFINICJE

2.1

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami;

2.2

Administrator / Usługodawca - Snapclub Sp. z o.o., ., z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wojska
Polskiego 13/8, 10-292 Olsztyn, NIP: 7393912367, wpisana rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000732085, Regon 369746469.

2.3

Aplikacja - aplikacja mobilna o nazwie SNAPCLUB, udostępniona przez Usługodawcę dla
Użytkownika, przeznaczona do wykorzystania na Urządzeniach mobilnych, pozwalająca w
szczególności na dostęp do wybranych informacji udostępnionych przez innych Użytkowników
oraz do Usług świadczonych przez Usługodawcę;

2.4

Urządzenie mobilne – urządzenie (smartfon, tablet) znajdujące się w posiadaniu
Użytkownika, na którym uruchomiona lub zainstalowana może zostać Aplikacja, posiadające
system operacyjny iOS lub Android oraz dostęp do internetu,

2.5

Użytkownik - osoba korzystająca z Aplikacji, w tym w szczególności uzyskująca dostęp do
Usługi w Aplikacji,

Strona 1 z 10

2.6

Usługa – funkcjonalność Aplikacji SnapClub udostępniona Użytkownikowi przez Usługodawcę,
uzyskiwana jest przez Użytkownika poprzez uruchomienie Aplikacji i zalogowanie się, w
zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

2.7

Dane – wszelkie informacje dostarczane do Usługodawcy przez Użytkowników w trakcie
korzystania z Aplikacji bądź Usługi, w tym dane osobowe oraz inne dane przesłane do
Usługodawcy lub przekazywane telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność
za treść przekazywanych Danych.

2.8

Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Aplikacji, jaka została przez
niego wybrana na etapie rejestracji Konta.

2.9

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w
Aplikacji, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza Dane i zarządza Danymi,
dokonuje operacji związanych z funkcjonowaniem w Aplikacji.

2.10

Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system
sprzętowy Użytkownika, w szczególności włamanie, przełamanie zabezpieczeń systemu
Użytkownika za pomocą programów typu malware, pozyskanie niezabezpieczonego przez
Użytkownika hasła do Konta Użytkownika;

2.11

Snapy – zdjęcia, krótkie filmy, które mają na celu przekazanie innym Użytkownikom Aplikacji
informacji z miejsc, w których się znajdują, a także pokazanie ich udziału w imprezie.

2.12

Materiały – zdjęcia, krótkie filmy (snapy), a także teksty oraz wszelkie inne treści
udostępniane w Aplikacji przez Użytkownika;

2.13

Avatar – zdjęcie przedstawiające osobę lub charakter Użytkownika;

2.14

Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usług, zawarta w
trybie określonym w Regulaminie.

III.

ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI I WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1

Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego Google Play (dla systemów Android) oraz
App Store (dla systemów iOS).

3.2.

Pobranie Aplikacji z w/w sklepów jak również rejestracja w Aplikacji i korzystanie z
oferowanych za jej pośrednictwem Usług jest dobrowolne i bezpłatne.

3.3.

Korzystanie z Usługi w Aplikacji wymaga połączenia z siecią Internet.

3.4

Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z
Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z
Operatorami telekomunikacyjnymi lub dostawcami Internetu. Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych
niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Usługodawca zaleca Użytkownikom Aplikacji
korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego dokonujących pomiaru przesyłanych
danych.
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3.5.

Rejestracja w Aplikacji wymaga podania przez Użytkownika następujących danych: adres
email, unikalny Nick, pod którym będzie w niej występował oraz swój Avatar.

3.5

Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Użytkowników Urządzeń mobilnych spełniających
wskazane poniżej wymagania techniczne. Urządzenie mobilne, na którym ma zostać
zainstalowana i uruchomiona Aplikacja musi spełniać następujące wymagania techniczne
dotyczące systemu operacyjnego:
3.5.1

dla Użytkowników urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android - wersja
5.1 i wyższe,

3.5.2

dla Użytkowników urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS - wersja 11.1 i
wyższe.

3.5

Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz Urządzeń
mobilnych, z których korzysta Użytkownik Aplikacji, nieprzerwany i niezakłócony dostępu do
Aplikacji nie jest gwarantowany.

3.8

Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja Użytkownika w treści i materiały zamieszczone przez
Usługodawcę w Aplikacji jest zabronione.

IV.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

4.1

Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym
prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z
zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i
aplikacji mobilnych.

4.2

Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
4.2.1

korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

4.2.2

korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz
Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do
prywatności i wizerunku) i wszelkich innych przysługującym im praw,

4.2.3

korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem
Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

4.3

Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku
naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

4.4

Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania Aplikacji do rozpowszechniania treści o
charakterze: reklamowym, handlowym lub marketingowym, bezprawnym, obraźliwym,
propagującym przemoc, pornografię, rasizm, naruszającym powszechnie uznane dobre
obyczaje lub zawierającym wirusy.

4.5

Ze względu na charakter Aplikacji niedozwolone jest podawanie przez Użytkownika w
treściach zamieszczanych Materiałów, w jakiejkolwiek formie, informacji wskazujących sposób
bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem (numer telefonu, adres email, dane kontaktowe
komunikatora internetowego itp.) oraz podawanie adresów stron internetowych.
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4.6

Z danego Konta może korzystać wyłącznie jedna osoba – Użytkownik.

V.

UCZESTNICTWO W APLIKACJI

5.1

Uczestnikiem Aplikacji może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 16 lat, która
zaakceptowała postanowienia Regulaminu i dokonała rejestracji w Aplikacji zakończonej
skutecznym założeniem Konta.

5.2

Aplikacja SnapClub została stworzona w celu umożliwienia Użytkownikom wymieniania się
informacjami o tym co aktualnie dzieje się w klubach, pubach, dyskotekach. Za pomocą
rozwiązań technologicznych, spełniających najwyższe wymagania i potrzeby Użytkownicy
Aplikacji mają możliwość dodawania Materiałów.

5.3

Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania treści Materiałów zamieszczanych przez
Użytkownika, co oznacza że Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania Materiałów
Użytkowania, lub je całkowicie usunąć z Aplikacji, w szczególności gdy będą one naruszały
obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.4

Niezależnie od uprawnień określonych w punkcie 5.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do
podejmowania innych odpowiednich działań, włącznie z zablokowaniem Użytkownika w
przypadku uzasadnionego podejrzenia wykorzystywania Aplikacji wbrew obowiązującym
przepisom prawa, postanowieniom Regulaminu, zasadom współżycia społecznego;
zablokowanie Konta następuje na czas oznaczony, niezbędny do wyjaśnienia sprawy – po
upływie tego terminu Usługodawca odblokowuje Użytkownika lub wypowiada Użytkownikowi
umowę dotyczącą świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji.

VI.

USŁUGI

6.1

Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na umożliwieniu
przez Usługodawcę prezentowania przez Użytkownika Materiałów o tym, co dzieje się w
klubach, pubach i dyskotekach. Materiały udostępnione przez Użytkownika będą widoczne
przez innych Użytkowników Aplikacji.

6.2

Przeglądanie zasobów Aplikacji oraz jej poszczególne Usługi są dostępne tylko dla
Użytkownika Aplikacji.

6.3

Zakres Usług lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych Usług może być zmieniany
(rozszerzany lub ograniczany) przez Usługodawcę.
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6.4

Usługodawca będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o każdej
zmianie zakresu Usług i jej przyczynach.

6.5

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Aplikacji, w tym poprzez
całkowitą lub częściową przebudowę lub/i przepisanie kodu Aplikacji, wynikających ze
zmieniających się wymagań oraz rekomendacji technicznych. Użytkownik zostanie
poinformowany uprzednio o zmianach.

VII.

DANE OSOBOWE

7.1

Korzystając z Aplikacji Użytkownik przekazuje Usługodawcy dane osobowe. Dane osobowe są
przetwarzane przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

7.2

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7.3

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Snapclub Sp. z o.o., z siedzibą w
Olsztynie przy ul. Wojska Polskiego 13/8, 10-292 Olsztyn, NIP: 7393912367, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732085, Regon 369746469, e-mail
kontakt@snapclub.pl

7.4

Szczegółowe informacje na temat zasad i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych
Użytkowników Aplikacji zawiera Polityka Prywatności, która dostępna jest w zakładce Polityka
Prywatności.

VIII.

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

8.1.

Użytkownik może w dowolnym czasie, bez podawania przyczyny zrezygnować z korzystania z
Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w niniejszym
Regulaminie lub modyfikacji Aplikacji. Zrezygnowanie z korzystania z Aplikacji następuje
poprzez usuniecie Konta i odinstalowanie Aplikacji z urządzenia Mobilnego. Usunięcie Konta
oznacza trwałe i bezpowrotne usunięcie wszystkich danych (w tym loginu, Avataru oraz
dodanych Materiałów). Usunięcie Konta i odinstalowanie Aplikacji jest równoznaczne z
rozwiązaniem umowy o świadczenie usług. UWAGA: Odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia
mobilnego nie powoduje usunięcia Konta z Aplikacji.

IX.

REKLAMACJE

9.1

Wszelkie reklamacje związane z działaniem Aplikacji oraz świadczonych za jej pośrednictwem
Usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Usługodawcy na
adres poczty elektronicznej kontakt@snapclub.pl
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9.2

Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko składającego reklamację, Nick
Użytkownika oraz dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku gdy reklamacja dotyczy
działania Aplikacji Usługodawca zaleca podanie dodatkowo: modelu posiadanego Urządzenia
mobilnego oraz wersji systemu teleinformatycznego zainstalowanego na Urządzeniu
mobilnym.

9.3

Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, z
zastrzeżeniem zdań kolejnych. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje będą
wymagały uzupełnienia przez Użytkownika Usługodawca zwróci się, przed rozpatrzeniem
reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez
Użytkownika przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji. Informację o sposobie rozpatrzenia
reklamacji Usługodawca przekaże Użytkownikowi na podany w zgłoszeniu adres email.

9.4

Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika,
w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także może dokonywać
zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji
lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Aplikacji.

X.

ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1

Chociaż Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania treści Materiałów, w tym do
ich usuwania to niekoniecznie wszystkie z nich przegląda. Z tego względu wyłączną i pełną
odpowiedzialność za Materiały przekazywane i publikowane w Aplikacji przez Użytkownika, w
szczególności za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność oraz zgodność z prawem ponosi
Użytkownik.

10.2

Usługodawca jako właściciel Aplikacji dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja oraz wszystkie
Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez zakłóceń, jednakże
Użytkownik jest świadomy możliwości wystąpienia zakłóceń niezależnych od Usługodawcy,
np. spowodowanych zdarzeniem siły wyższej lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub
osób trzecich.

10.3

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia
Aplikacji w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po
uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników drogą mailową lub za pośrednictwem
Aplikacji, z odpowiednim wyprzedzeniem.

10.4

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Usługodawcy
"Kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Aplikacji i
umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie,
gdyż Usługodawca nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Aplikacji.

10.5

Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji zanonimizowanych treści kierowanych przez
Użytkowników do Usługodawcy, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem
Aplikacji oraz udzielanymi poradami.

10.6

Usługodawca informuje, że zabronione jest bez zgody autora: kopiowanie, powielanie lub
jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub
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innych treści, zdjęć filmów z Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku
wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
10.7

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia działania Aplikacji, z ważnych przyczyn w
dowolnym czasie.

10.8

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania przez
Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, jak również za
skutki podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z
podania nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji lub podania danych
osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik

10.9

Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Aplikacji mogą być kierowane do
Usługodawcy pod adres e-mail kontakt@snapclub.pl

XI.

ZMIANY REGULAMINU

11.1

Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie w jakim jest to zgodne z obowiązującymi przepisami,
prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych
przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

a)

wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i powoduje konieczność jego
zmiany;
zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów
prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów władzy lub administracji publicznej
wpływających bezpośrednio na postanowienia niniejszego Regulaminu i powodujących
konieczność jego zmiany;
zmiany produktów i usług, w tym dostosowanie do warunków rynkowych związanych z
postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia
niniejszego Regulaminu;
rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności Aplikacji wpływającą na zmianę niniejszego
Regulaminu;
przeciwdziałanie nadużyciom;
sprostowanie Regulaminu w celu usunięcia nieścisłości, oczywistych błędów i omyłek
pisarskich;
O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany za pomocą
komunikatu wyświetlonego po zalogowaniu się do Aplikacji w sposób umożliwiający zapisanie
i odtwarzanie zmienionej treści Regulaminu. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika,
jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Użytkownika informacji o zmianie
Regulaminu, Użytkownik nie zrezygnuje z korzystania z Usług, poprzez przesłanie
oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu umowy i rezygnacji z Usług na adres e-mail
Usługodawcy lub listownie, na adres korespondencyjny Usługodawcy. Użytkownik może także
zrezygnować z korzystania z Aplikacji poprzez skorzystanie z opcji „Usuń Konto”.

b)

c)

e)
f)
g)
11.2.
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11.3

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika pociąga za sobą usunięcie jego
Konta.

XII.

PRAWA AUTORSKIE

12.1

Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Usługodawcy. Z chwilą instalacji
Aplikacji na Urządzeniu mobilnym Użytkownika, Usługodawca udziela Użytkownikowi, bez
ograniczeń terytorialnych niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja upoważnia
do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach mobilnych Użytkownika na następujących polach
eksploatacji:
a.
b.
c.
d.

wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego,
utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu
mobilnym,
tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania
z Aplikacji,
przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia
mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).

12.2

Użytkownik może zainstalować Aplikację na dowolnej liczbie Urządzeń mobilnych, które
posiada, przy czym na jednym Urządzeniu mobilnym dozwolone jest zainstalowanie tylko
jednej kopii Aplikacji.

12.3

Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych.

12.4

Powyższa licencja nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.

12.5

Licencja jest bezpłatna.

12.6

Użytkownik nie jest uprawniony do żadnego szerszego niż wprost wynikające z Regulaminu
korzystania z Aplikacji. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do żądania
udostępnienia wersji instalacyjnych lub kodów źródłowych oprogramowania będącego
podstawą funkcjonowania Aplikacji, ani też jakiegokolwiek rozpowszechnienia elementów
graficznych lub tekstowych składających się na Aplikację.

12.7

Użytkownik nie ma prawa do dekompilacji, deasemblacji ani innych podobnych czynności
(reverse engineering) w stosunku do udostępnionej mu Aplikacji, ani również dokonywania
jakichkolwiek innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz
danych lub dołączaniem innego oprogramowania wykorzystującego zawartość baz danych, o
ile czynności takie nie są dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

12.8

Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
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XII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1.

Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od
dnia zawarcia Umowy, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie
stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
jak również poprzez usunięcie Konta i deinstalację Aplikacji z Urządzenia mobilnego.
Odstąpienie od umowy skutkuje usunięciem Konta przez Usługodawcę. Usunięcie Konta
Użytkownika przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu odstąpienia od Umowy.

13.2

Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta
prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia

13.3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13.4

Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 ze zm.).

13.2.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2019 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Formularz odstąpienia od umowy
imię i nazwisko Użytkownika (konsumenta)
.............................................................................................................
Adres e-mail podany podczas rejestracji Konta:
.............................................................................................................
Adres konsumenta (wymagane tylko w przypadku korespondencji pocztą):
..........................................
Snapclub Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 13/8, 10-292 Olsztyn,
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia przez Snapclub spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Usług.
Data zawarcia umowy: .......................................................... (proszę podać datę rejestracji
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Konta).
....................................................
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
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