REGULAMIN
APLIKACJI INTERNETOWEGO „Hicommunity/Hicom/Habeta”
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§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin) określa zasady świadczenia drogą elektroniczną opisanych w nim usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania
strony internetowej hicom.io oraz aplikacji na urządzenia mobilne „Hicommunity/hicom/habeta”, które są prowadzone i zarządzane przez Nina Corp S.A. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000753403, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010890312, REGON:
381682576.
Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:
Administrator – Nina Corp S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000753403, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP: 7010890312, REGON: 381682576. email: biuro@hicom.io świadczący poprzez Aplikację Hicommunity opisane w Regulaminie usługi;
Przetwarzający - CyberTrick Sp. z o.o. z siedzibą w Regułach przy ul. Jerozolimskie 300, 05-816 Reguły wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000689641, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP: 5342556631, REGON:367980273, zwana dalej „Przetwarzającym”;
Aplikacja Hicommunity/Habeta/hicom – strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym www.hicom.io oraz aplikacja na urządzenia mobilne
korzystające oprogramowania iOS oraz Android, których celem jest umożliwienie osobom chcącym dzielić się swoimi umiejętnościami, czasem i miejscem,
zaproszenie innych osób do wspólnego Spotkania;
Użytkownik – osoba fizyczna mająca ukończone co najmniej 16 lat i co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która utworzy swoje Konto
w Aplikacji Hicommunity;
Baza Profil Użytkownika – zbiór Profil Użytkownika wszystkich Użytkowników Aplikacji Hicommunity, które są gromadzone i przetwarzane w Aplikacji
Hicommunity przez Administratora za zgodą Użytkowników w celu świadczenia Usług Aplikacji Hicommunity;
Dane osobowe Użytkownika – w szczególności: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail podany podczas rejestracji w Aplikacji Hicommunity oraz
inne informacje umożliwiające określenie tożsamości Użytkownika;
Gospodarz - Użytkownik korzystający z Aplikacji Hicommunity w celu oferowania innym Użytkownikom możliwości udziału w różnego rodzaju
organizowanych przez siebie aktywnościach w zamian za Udział w Kosztach, w terminie określanym wyłącznie przez Gospodarza oraz w miejscu
zapewnionym przez Gospodarza;
Gość - Użytkownik, który zaakceptował ofertę wspólnego Spotkania zawartą w Ogłoszeniu Gospodarza poprzez dokonanie Rezerwacji a Rezerwacja ta
została zatwierdzona przez Gospodarza;
Instytucja Płatnicza - Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000412357, REGON: 300878437, NIP:
7773061579, kapitał zakładowy w wysokości 5 494 980,00 zł (wpłacony w całości),
Karta – karta płatnicza debetowa lub kredytowa, za pomocą której Gość dokonuje płatności swojego Udziału w Kosztach na rzecz Gospodarza za
pośrednictwem Aplikacji za pomocą Instytucji Płatniczej,
Kodeks postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.).
Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu adresu e-mail i hasła oraz zarejestrowania Karty) konto w Aplikacji Hicommunity, za
pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza swoje dane osobowe i informacje, Materiały oraz inne elementy związane z korzystaniem z Aplikacji
Hicommunity, a także może on w jego ramach dokonywać czynności związanych z funkcjonowaniem w Aplikacji Hicommunity (np. wyszukiwać Ogłoszenia,
rezerwować Spotkania lub zamieszczać Ogłoszenia);
Materiały – wszelkie treści udostępniane w Aplikacji Hicommunity przez Użytkownika, w szczególności zdjęcia i teksty;
Miejsce –wskazane przez Gospodarza w Ogłoszeniu miejsce Spotkania Gospodarza i Gości w celu przeprowadzenia aktywności, za którego dostępność i
dostosowanie do warunków Spotkania odpowiada Gospodarz;
1

3.

1.

2.
3.

Ogłoszenie – informacje dotyczące organizacji Spotkania i Gospodarza, zamieszczone w Aplikacji przez Gospodarza, na których podstawie oferuje on
możliwość przygotowania Spotkania dla Gości w zamian za ich Udział w Kosztach;
Prawo własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.);
Profil Użytkownika – zbiór danych osobowych Użytkownika i innych podanych przez niego informacji, Materiałów oraz pozostałych treści prezentujących i
opisujących osobę danego Użytkownika, które są przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Aplikacji Hicommunity, a następnie
udostępniane i prezentowane w Aplikacji Hicommunity, widoczne dla innych Użytkowników Aplikacji Hicommunity;
Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które stanowią jego integralną część;
Rezerwacja – czynność Użytkownika polegająca na kliknięciu przez niego w wyświetlaną pod Ogłoszeniem Gospodarza ikonę „Zarezerwuj miejsce” a
następnie dokonaniu płatności określonego w Ogłoszeniu Gospodarza Udziału w kosztach za pośrednictwem Karty płatniczej,
Spam – przesyłanie Użytkownikom przez innych Użytkowników niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym;
Spotkanie – zorganizowane przez Gospodarza dla Gości wspólne spotkanie jego oraz Gości dla realizacji celu określonego w Ogłoszeniu zamieszczonym
przez Gospodarza w Aplikacji Hicommunity;
Udział w Kosztach - w odniesieniu do określonego Spotkania, jest to kwota pieniężna wymagana przez Gospodarza i zaakceptowana przez Gościa w
wyniku dokonania przez niego Rezerwacji, stanowiąca jego udział w kosztach przygotowania Spotkania przez Gospodarza;
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana przez Użytkownika z Administratorem na zasadach określonych w §5 Regulaminu,
dotycząca dostarczania przez Administratora Użytkownikowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym;
Usługi Aplikacji Hicommunity – usługi świadczone drogą elektroniczną w Aplikacji Hicommunity przez Administratora na rzecz Użytkowników, opisane
szczegółowo w § 3 ust. 1 Regulaminu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.);
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1191 z późn. zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1219).
Każdy Użytkownik Aplikacji Hicommunity w chwili rejestracji w Aplikacji Hicommunity akceptuje postanowienia Regulaminu i jest zobowiązany do ich
przestrzegania.
§3
Rodzaje i zakres Usług Aplikacji Hicommunity
Administrator świadczy następujące Usługi drogą elektroniczną w Aplikacji Hicommunity:
a.
dostęp do Aplikacji Hicommunity,
b.
tworzenie przez Użytkowników w Aplikacji Hicommunity Kont, a następnie korzystanie z nich,
c.
zamieszczanie przez Użytkowników w ramach Profilu Użytkownika informacji o sobie, zdjęć i innych treści, w przypadku natomiast Użytkowników
będącymi Gospodarzami zamieszczanie Ogłoszeń, w celu ich udostępnienia w Aplikacji Hicommunity,
d.
przeglądanie zasobów Aplikacji Hicommunity, w szczególności zamieszczonych przez Gospodarzy Ogłoszeń,
e.
dokonywanie przez Gości Rezerwacji, w tym płatności w kwocie równej wartości Udziału w kosztach określonego w Ogłoszeniu Gospodarza,
f.
dokonywanie anulacji Ogłoszeń przez Gospodarzy,
g.
porozumiewanie się pomiędzy Użytkownikami za pomocą dostępnych w Aplikacji Hicommunity kanałów komunikacji po dokonaniu Rezerwacji przez
Gościa i jej potwierdzeniu przez Gospodarza,
h.
rozbudowany system powiadomień,
i.
wystawianie opinii po zakończeniu Spotkania przez Gości Gospodarzowi i innym Gościom oraz przez Gospodarza Gościom.
Usługi Aplikacji Hicommunity są świadczone odpłatnie na zasadach określonych w §8 Regulaminu.
Warunkiem rejestracji w Aplikacji Hicommunity, założenia Konta oraz korzystania z Aplikacji Hicommunity jest:
a.
dostęp Użytkownika do Internetu,
b.
posiadanie przez Użytkownika indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
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zainstalowanie przeglądarki internetowej na komputerze, z którego Użytkownik korzysta z Aplikacji Hicommunity albo pobranie aplikacji Aplikacji
Hicommunity z Google Play bądź App Store w zależności od posiadanego systemu operacyjnego na urządzeniu mobilnym,
d.
posiadanie Karty płatniczej,
W związku z ciągłym rozwojem Usług Aplikacji Hicommunity, ich zakres może być zmieniony przez Administratora, w szczególności Usługi Aplikacji
Hicommunity mogą być dodawane lub wyłączane, jak też czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany lub rozszerzany. Informacje o
najbardziej znaczących modyfikacjach Usług będą zamieszczane w Aplikacji Hicommunity przed ich wprowadzeniem . Zmiany zakresu Usług nie stanowią
zmiany Regulaminu.
§3
Charakter Aplikacji i rola Administratora
Aplikacja stanowi dostępne w sieci Internet narzędzie umożliwiające jej Użytkownikom tworzenie i zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących Spotkań w celu
wspólnego udziału w nich z innymi Użytkownikami, którzy dokonują Rezerwacji.
Korzystając z Platformy i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator:
a.
nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami w celu wspólnego poniesienia kosztów Spotkania,
b.
nie kontroluje zachowania Użytkowników,
c.
nie oferuje żadnych Spotkań za pośrednictwem Aplikacji,
d.
nie gwarantuje, że Rezerwacji dokona określona w Ogłoszeniu liczba Gości,
e.
nie kontroluje w żaden sposób prawidłowości i prawdziwości Ogłoszeń, kompetencji Gospodarzy w zakresie organizacji Spotkań oraz ich zgodności
ich organizacji z obowiązującymi przepisami,
f.
pełni wyłącznie rolę pośrednika w ramach organizacji wspólnych Spotkań, zapewniając dostęp do Aplikacji,
g.
nie świadczy żadnych usług szkoleniowych, usług eventowych, usług gastronomicznych, cateringowych itp. dla Użytkowników,
h.
działając jedynie jako pośrednik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczywistą realizację Spotkania, a w szczególności za:
i.
zamieszczenie przez Gospodarza w jego Ogłoszeniu nieprawdziwych informacji;
ii.
odwołania lub zmiany warunków Spotkania przez Gospodarza;
iii.
zachowanie Gospodarza oraz Gości podczas Spotkania, przed lub po jego zakończeniu.
§4
Dostęp do Usług Aplikacji Hicommunity
Warunkiem uzyskania dostępu do Usług Aplikacji Hicommunity i utworzenia Konta w Aplikacji Hicommunity jest rejestracja Użytkownika w Aplikacji
Hicommunity, podczas której Użytkownik:
a.
podaje:
i.
swój adres e-mail,
ii.
imię i nazwisko,
iii.
data urodzenia,
iv.
nr telefonu komórkowego,
v.
zdjęcie Profil Użytkownika,
vi.
miejscowość swojego zamieszkania,
vii.
status w związku,
viii.
narodowość
ix.
dane kontaktowe i adresowe przedstawicieli ustawowych, którzy wykonują władzę rodzicielską, w stosunku do Użytkownika który nie jest osobą
pełnoletnią.
b.
tworzy dwukrotnie dowolnie wybrane hasło składające się co najmniej z 8 znaków – liter i cyfr
c.
akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią
d.
dokonuje zwrotnego przelewu weryfikacyjnego swoją Kartą płatniczą wpłacając kwotę 1 zł za pomocą dostępnego w Aplikacji systemu płatności
Tpay.com dostarczanego przez dalej Instytucję Płatniczą.
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Użytkownik może zarejestrować się w Aplikacji również przy pomocy:
a.
Facebooka poprzez kliknięcie ikony „Facebook” w wyniku czego z konta Użytkownika na Facebooku są importowane do Aplikacji (jeżeli Użytkownik
te dane podał na Facebooku) jego imię i nazwisko, data urodzenia, zdjęcie profilowe Użytkownika, jego adres e-mail i numer telefonu,
b.
poczty gmail poprzez kliknięcie ikony „Google” w wyniku czego z konta pocztowego Użytkownika w ramach poczty gmail są importowane do Aplikacji
(jeżeli Użytkownik te dane podał w ramach poczty gmail) jego imię i nazwisko, data urodzenia, zdjęcie profilowe Użytkownika, jego adres e-mail i
numer telefonu,
przy czym w każdym z tych sposobów rejestracji konieczna jest akceptacja przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu po uprzednim
zapoznaniu się z jego treścią oraz dokonanie przez Użytkownika zwrotnego przelewu weryfikacyjnego jego Kartą płatniczą poprzez wpłatę kwoty 1 zł za
pomocą dostępnego w Aplikacji systemu płatności Tpay.com dostarczanego przez Instytucję Płatniczą. Zasady korzystania z portalu Facebook określa
Regulamin Facebook i inne dokumenty publikowane na portalu Facebook natomiast zasady korzystania z poczty gmail zawarte są na stronach Google.
Rejestrując się w Aplikacji Hicommunity, Użytkownik oświadcza, że:
a.
jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia, że posiada
ograniczoną zdolność do czynności prawnych i przedstawiciele ustawowi, którzy wykonują wobec niego władzę rodzicielską wyrażają zgodę na
utworzenie przez niego Konta w Aplikacji Hicommunity i korzystanie z niej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
b.
wszelkie swoje dane osobowe, swój wizerunek utrwalony na fotografiach zamieszczonych w Aplikacji Hicommunity i inne informacje składające się
na Profil Użytkownika przekazuje lub przekaże w przyszłości do Aplikacji Hicommunity w sposób dobrowolny,
c.
zapoznał się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania jego danych osobowych i je akceptuje,
d.
wyraża zgodę na udostępnienie treści Profilu Użytkownika innym zarejestrowanym Użytkownikom Aplikacji Hicommunity w wybranych przez siebie
opcjach,
e.
podane przez niego podczas rejestracji informacje są kompletne i prawdziwe oraz zobowiązuje się do ich aktualizacji w celu zapewnienia ich
prawdziwości przez okres trwania Umowy.
Po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika, otrzymuje on na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym do Aplikacji
Hicommunity. Kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny potwierdza rejestrację w Aplikacji Hicommunity i umożliwia automatyczną aktywację Konta,
a następnie automatyczne zalogowanie się przez Użytkownika w Aplikacji.
Aby korzystać z Aplikacji Hicommunity użytkownik powinien potwierdzić swój adres e-mail poprzez kliknięcie w link, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
W przypadku potrzeby odzyskania hasła do logowania w Aplikacji, Użytkownik ma możliwość zmiany hasła po podaniu adresu e-mail, na który zostanie
przesłana wiadomość z linkiem umożliwiającym ustanowienie nowego hasła w Aplikacji.
Po zalogowaniu do Aplikacji Hicommunity Użytkownik może ujawnić innym Użytkownikom w ramach swojego Profil Użytkownika tylko niektóre dane, przy
czym dane takie jak:
a.
zdjęcie profilowe,
b.
miejscowość swojego zamieszkania,
c.
status w związku,
d.
narodowość
muszą zostać ujawnione innym Użytkownikom.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie swojego Konta przez jakiekolwiek osoby trzecie, chyba że w udokumentowany sposób
zawiadomił Administratora o utracie, niedozwolonym wykorzystaniu lub ujawnieniu swojego hasła osobie trzeciej.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za czynności w Aplikacji Hicommunity podejmowane przez osoby trzecie, którym umożliwił zalogowanie się na swoje
Konto, w szczególności poprzez ujawnienie swojego hasła. W razie utraty lub ujawnienia swojego hasła, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego
zawiadomienia o tym Administratora.
Użytkownik ma tylko jedno Konto oraz Profil Użytkownika w Aplikacji Hicommunity oraz zobowiązuje się nie tworzyć lub wykorzystywać posługując się
swoimi danymi osobowymi lub danymi osobowymi osoby trzeciej żadnych innych Kont w Aplikacji, niż utworzone po raz pierwszy przez siebie.
Użytkownik nie może przenieść praw do swojego Konta na osoby trzecie, nawet za zgodą Administratora.
Szczegółowe informacje o Usługach Aplikacji Hicommunity oraz o korzystaniu z Aplikacji Hicommunity dostępne są także na stronie internetowej hicom.
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§5
Zawieranie i rozwiązywanie Umów
Z chwilą potwierdzenia zakończenia procesu rejestracji w Aplikacji Hicommunity poprzez otrzymanie na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomości
z linkiem aktywacyjnym do Aplikacji Hicommunity Użytkownik zawiera z Administratorem Umowę.
Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy z Administratorem poprzez
przesłanie na adres e-mail: odstąpienie biuro@hicom.io wiadomości zawierającej oświadczenie Użytkownika, że odstępuje od zawartej z Administratorem
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Aplikacji Hicommunity oraz wskazującej adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika podczas
rejestracji w Aplikacji Hicommunity.
Po otrzymaniu oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy, Administrator prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia na
adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Aplikacji Hicommunity.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, Umowa jest uważana za niezawartą a z Aplikacji Hicommunity są usuwanie wszystkie określone
w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 Regulaminu dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji.
Kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji oznacza żądanie Użytkownika
świadczenia przez Administratora Usług Aplikacji Hicommunity przed upływem wskazanego w ust. 2 powyżej terminu na odstąpienie od Umowy wraz z
utratą przez Użytkownika prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta.
Administrator na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Aplikacji Hicommunity:
a.
przesyła Użytkownikowi wraz z linkiem aktywacyjnym do Aplikacji Hicommunity, potwierdzenie zawarcia Umowy i informację o wskazanych w ust. 5
powyżej skutkach aktywacji Konta poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny,
b.
przesyła Użytkownikowi potwierdzenie utraty przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy w przypadku aktywacji Aplikacji przed upływem
okresu do odstąpienia poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny do Aplikacji Hicommunity.
Administrator ma prawo zawiesić Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy, w tym uzyskania wyjaśnień Użytkownika gdy istnieje podejrzenie, że
Użytkownik naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, lub działał, lub
działa na szkodę pozostałych Użytkowników, Administratora, lub osób trzecich. W przypadku gdy po zawieszeniu Konta Użytkownika, Administrator
stwierdzi, że Użytkownik dopuścił się naruszenia wskazanego w zdaniu poprzednim, lub działał na szkodę pozostałych Użytkowników, Administratora, lub
osób trzecich, Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Użytkownik ma prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez skorzystanie z funkcji „Dezaktywuj Konto”.
Oświadczenia Administratora o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o których mowa w ust. 7 będzie przesłane: przez Administratora
na adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Aplikacji Hicommunity.
§7
Zasady korzystania z Aplikacji Hicommunity
Gospodarz, z zastrzeżeniem spełnienia poniższych warunków, może tworzyć i zamieszczać w Aplikacji swoje Ogłoszenia, podając informacje dotyczące
planowanego Spotkania, tj. datę oraz godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia, czas trwania, Miejsce, w którym Spotkanie się odbędzie, liczbę Gości, których
zaprasza na Spotkanie, przy czym nie może ona przekraczać 100, wysokość Udziału w Kosztach, opis Spotkania i aktywności, które chce zapewnić
Gościom, termin, w którym upływa możliwość dokonywania Rezerwacji, itp.
Administrator zastrzega, że Gospodarz nie może określić terminu, w którym upływa możliwość dokonywania Rezerwacji, później niż na 12 godzin przed
datą rozpoczęcia Spotkania.
Użytkownik może zamieszczać Ogłoszenia jedynie, jeśli spełnia łącznie wszystkie określone poniżej warunki:
a.
jest właścicielem nieruchomości (np. lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), w której chce zorganizować Spotkanie dla Gości albo posiada
udokumentowaną zgodę jej właściciela na organizację w nieruchomości Spotkania z Gośćmi; Gospodarz zobowiązuje się do przedstawienia
Administratorowi na każde jego żądanie kopii dokumentu potwierdzającego, że Gospodarz jest właścicielem nieruchomości albo kopii zgody
właściciela nieruchomości, w której Gospodarz zamierza zorganizować Spotkanie, na organizację w niej takiego Spotkania.
b.
wskazana w pkt 1 powyżej nieruchomość jest ubezpieczona od pożaru, zalania, kradzieży z włamaniem, przepięcia i innych zdarzeń losowych,
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Miejsce, w którym ma być organizowane Spotkanie spełnia wynikające z obowiązujących przepisów prawa polskiego warunki techniczne, wymogi
sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe,
Gospodarz ponosi we własnym zakresie pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia zamieszczanego w Aplikacji. W związku z powyższym, Gospodarz
oświadcza, że wszystkie informacje zamieszczone w jego Ogłoszeniu są prawdziwe oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia Spotkania zgodnie z
warunkami określonymi w tym Ogłoszeniu.
Pod warunkiem, że Ogłoszenie zamieszczone przez Gospodarza jest zgodne z niniejszym Regulaminem, zostanie ono opublikowane w Aplikacji i będzie w
ten sposób widoczne dla innych Użytkowników. Administrator jest uprawniony bez obowiązku jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia Gospodarza
do odmowy opublikowania lub usunięcia w dowolnej chwili jakiegokolwiek Ogłoszenia niespełniającego warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności
w sytuacji jeżeli w ocenie Administratora opublikowanie Ogłoszenia może naruszyć dobra osobiste Administratora lub innych Użytkowników albo być
szkodliwe dla wizerunku Aplikacji bądź Usług.
Administrator ma pełną swobodę w zakresie określania kolejności i czasu wyświetlania Ogłoszeń w Aplikacji.
W przypadku, gdy Użytkownik po zapoznaniu się Ogłoszeniem jest zainteresowany Spotkaniem dokonuje jego Rezerwacji poprzez kliknięcie w ikonę
„Zarezerwuj miejsce” oraz dokonując swoją Kartą płatności Udziału w kosztach za zarezerwowane miejsce za pomocą systemu płatności dostępnego w
Aplikacji. Jednocześnie Użytkownik ma również możliwość zaprosić znajomych do uczestnictwa w Spotkania poprzez przesłanie im zaproszenia za pomocą
opcji ______________
Rezerwacja może zostać zaakceptowana bądź odrzucona ręcznie przez Gospodarza przez 2 godziny od jej dokonania przez Gościa, po upływie tego czasu
Rezerwacja ulega automatycznej (w sposób dorozumiany) akceptacji przez Gospodarza i ma on możliwość jej anulacji na zasadach określonych w ust. 11
poniżej.
Po zatwierdzeniu Rezerwacji ręcznie przez Gospodarza bądź automatycznie, Użytkownik otrzymuje Potwierdzenie Rezerwacji (dalej: „Potwierdzenie
Rezerwacji”).
Z chwilą otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Rezerwacji, Użytkownik uzyskuje status Gościa a Administrator umożliwia Gościowi skontaktowanie
się z Gospodarzem a Gospodarzowi skontaktowanie się z Gościem za pomocą udostępnionego im w ramach Aplikacji Hicommunity czatu.
Gospodarz może odwołać Spotkanie jednocześnie anulując wszystkie dokonane przez Gości Rezerwacje Spotkania w dowolnym momencie, jednak nie
później niż na 6 godzin przed zaplanowaną godziną Spotkania wybierając w Aplikacji ikonę „Odwołanie Spotkania” oraz podając w Aplikacji powód odwołania
Spotkania a także informując wszystkich Gości przez Aplikację o odwołaniu Spotkania. Goście otrzymują zwrot dokonanych przez siebie płatności Udziału
w kosztach odwołanego przez Gospodarza Spotkania w terminie 14 dni roboczych od dnia odwołania Spotkania przez Gospodarza.
Gospodarz może dokonywać anulacji Spotkań nie częściej niż dwa razy na trzy miesiące, przy czym pierwszy okres trzech miesięcy liczy się od dnia
rejestracji Użytkownika w Aplikacji a kolejny od dni upływu tego okresu itd.
Po dokonaniu Rezerwacji przez Użytkownika nie ma on możliwości jej anulacji a tym samym uzyskania zwrotu Udziału w kosztach, którego płatności dokonał
poprzez Aplikację. Również w sytuacji brak przybycia Użytkownika na Spotkaniu nie ma on możliwości uzyskania zwrotu Udziału w kosztach.
Zarówno Gość, jak i Gospodarz ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie wiążącej ich wzajemnie umowy dotyczącej udziału Gościa w
organizowanym przez Gospodarza Spotkaniu.
Korzystanie z Usług przez każdego Użytkownika ma charakter imienny, co oznacza że dane dotyczące tożsamości Użytkownika muszą być zgodne z jego
Danymi osobowymi wyświetlanymi w jego Profilu Użytkownika.
Gospodarz nie może zamieścić Ogłoszenia w imieniu i na rzecz innego Gospodarza, nawet jeżeli ten wyraził na to zgodę a Gość nie może zarezerwować
miejsca w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, nawet jeżeli osoba trzecia wyraziła na to zgodę.
Zarówno Gospodarz, jak i Gość po zakończeniu Spotkania:
a.
mają obowiązek zamieszczać w Aplikacji Hicommunity oceny poprzez zaznaczenie w Aplikacji od 1 do 5 gwiazdek przy osobie Gospodarza
organizującego dane Spotkanie oraz poszczególnych Gościach biorących w nim udział (w przypadku Gości) oraz przy osobach poszczególnych Gości
biorących udział w Spotkaniu (w przypadku Gospodarza), dalej łącznie: „ocena graficzna”); ocena graficzna może być zamieszczona przez
Użytkownika w Aplikacji w dowolnym momencie, ale brak zamieszczenia tej oceny, powoduje, że Użytkownik, który jej nie wystawił nie ma możliwości
normalnego korzystania z Usług Aplikacji Hicommunity,
b.
mogą zamieszczać w Aplikacji Hicommunity oceny słowne zawierające nie więcej niż 250 znaków, w których recenzują Gospodarza oraz innych
Gości biorących udział w Spotkaniu (w przypadku Gościa) bądź samych Gości biorących udział w Spotkaniu (w przypadku Gospodarza), przebieg
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Spotkania itp., dalej łącznie: „ocena słowna”; ocena słowna może być zamieszczona przez Użytkownika w Aplikacji w dowolnym momencie a brak
zamieszczenia tej oceny nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla Użytkownika, który jej nie wystawił.
Wystawiona przez Użytkownika ocena graficzna lub słowna albo dotycząca go ocena graficzna lub słowna zamieszczona przez innego Użytkownika jest
widoczna i publikowana w Aplikacji natychmiast po jej zamieszczeniu w Aplikacji przez osoby wymienione powyżej, z zastrzeżeniem, że nie może ona
naruszać postanowień niniejszego Regulaminu.
Użytkownik może udzielić odpowiedzi wyłącznie na dotyczącą go ocenę słowną zamieszczoną przez innego Użytkownika w dowolnym momencie od daty
otrzymania takiej oceny. Ocena słowna oraz odpowiedź Użytkownika na nią zostaną zamieszczone w jego Profilu Użytkownika.
Użytkownik nie ma możliwości zmiany wystawionej przez siebie w Aplikacji oceny graficznej lub słownej.
Administrator jest uprawniony do:
a.
niezamieszczenia lub usunięcia dowolnych ocen słownych oraz odpowiedzi na oceny słowne zamieszczonych przez Użytkowników w Aplikacji, jeżeli
uzna, że są one niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
b.
zawieszenia Konta Użytkownika lub rozwiązania z nim Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeśli:
i. Użytkownik otrzymał co najmniej trzy oceny graficzne i
ii. średnia ocena uzyskana w ramach tych ocen graficznych i jest niższa lub równa 3.
Użytkownik który nie jest osobą pełnoletnią potwierdza, iż dane kontaktowe i adresowe przedstawicieli ustawowych, którzy w stosunku do niego wykonują
władzę rodzicielską są prawdziwe a osoby te wyraziły zgodę na korzystanie przez tego Użytkownika z Aplikacji i na organizację Spotkań bądź udział w
Spotkaniach.
§8
Zasady ponoszenie kosztów organizacji Spotkań
Wartość Udziału w Kosztach jest określona przez Gospodarza w Ogłoszeniu, na jego wyłączną odpowiedzialność. Gospodarz zobowiązuje się ustalić kwotę
Udziału w Kosztach wyłącznie na podstawie wartości wydatków rzeczywiście ponoszonych przez niego w związku z organizacją Spotkania. W przypadku,
gdy kwota Udziału w Kosztach zostanie zawyżona lub zaniżona przez Gospodarza, przyjmuje on do wiadomości, że w takiej sytuacji ponosi on we własnym
zakresie pełne ryzyko w odniesieniu do zmiany kwalifikacji podatkowej transakcji zrealizowanej za pośrednictwem Aplikacji polegającej na otrzymaniu przez
niego Udziału w Kosztach od każdego Gościa Spotkania.
Gość zobowiązuje się do zapłacenia Gospodarzowi Udziału w Kosztach w trakcie dokonywania Rezerwacji poprzez system płatności dostępny w Aplikacji.
Gospodarz otrzymuje dokonane przez Gości płatności Udziału w Kosztach w terminie do 5 dni roboczych od dnia Spotkania określonego w Ogłoszeniu,
jeżeli Spotkanie się odbyło.
Administrator z tytułu świadczenia Usług na rzecz Gości i Gospodarza otrzymuje wynagrodzenie w wysokości określonej w cenniku zależnej od wybranego
pakietu.
§9
Prawa i obowiązki Administratora
Administrator zapewnia dostęp do Usług Aplikacji Hicommunity na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem
okresów:
wynikających z ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których to usług korzysta Administrator lub
Użytkownik,
awarii będących skutkiem zdarzeń pozostających poza kontrolą Administratora, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności:
powódź, pożar, awaria sieci Internet lub awaria sieci energetycznej.
Administrator jest uprawniony do czasowego - całkowitego lub częściowego zatrzymania funkcjonowania Aplikacji Hicommunity w celu jego ulepszenia,
naprawy, dodania nowych usług lub przeprowadzania konserwacji.
Administrator nie gwarantuje:
a.
możliwości udziału przez Gościa w zarezerwowanym przez niego Spotkaniu u Gospodarza,
b.
opłacenia przez Gościa ustalonego przez Gospodarza w Ogłoszeniu Udziału w kosztach,
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obecności Gościa, który dokonał Rezerwacji podczas Spotkania,
wywiązania się przez Gospodarza z jego zapewnień zawartych w Ogłoszeniu, w tym przebiegu Spotkania zgodnie z informacjami zawartymi w
Ogłoszeniu,
e.
przeprowadzenia podczas Spotkania aktywności opisanych w Ogłoszeniu przez Gospodarza,
f.
zapewnienia Gościom przez Gospodarza bezpieczeństwa podczas Spotkania,
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a.
prawdziwość Materiałów i pozostałych treści prezentujących i opisujących osoby Użytkowników, które są przekazywane przez Użytkowników do
Aplikacji Hicommunity, a następnie udostępniane i prezentowane w Aplikacji Hicommunity,
b.
weryfikację Materiałów i pozostałych treści prezentujących i opisujących osoby Użytkowników,
c.
skutki działań i zaniechań poszczególnych Użytkowników poza Aplikacją Hicommunity, w szczególności podczas Spotkań z innymi Użytkownikami,
podejmowanych w oparciu o Materiały i pozostałe treści opublikowane w Aplikacji przez Użytkowników i opisujące osoby Użytkowników,
d.
skutki ujawienia przez Użytkowników w Aplikacji Hicommunity informacji prywatnych dotyczących innych Użytkowników bądź też stanowiących
tajemnicą Użytkownika lub osób trzecich nie będących Użytkownikami,
e.
przebieg znajomości nawiązanej przez Użytkowników za pomocą Aplikacji Hicommunity,
f.
działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności wskutek umożliwienia zapoznania się osoby
trzeciej z hasłem Użytkownika,
g.
skutki pozyskania informacji prywatnych lub stanowiących tajemnicę Użytkownika lub osób trzecich nie będących Użytkownikami wskutek
umożliwienia przez Użytkownika zapoznanie się osoby trzeciej z jego hasłem.
§ 10
Prawa i obowiązki Użytkowników

1.

2.

3.

Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
a.
zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego wszystkich postanowień,
b.
korzystania z Aplikacji Hicommunity zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami
współżycia społecznego a także jedynie w celu nawiązania kontaktów na zasadach niehandlowych i niebiznesowych z innymi Użytkownikami Aplikacji,
w szczególności podczas wspólnych Spotkań,
c.
zamieszczania w Aplikacji Hicommunity zgodnych z prawdą informacji, które nie będą wprowadzać w błąd.
Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z Aplikacji Hicommunity nie będzie:
a.
obrażał, poniżał, pomawiał, znieważał, nękał innych Użytkowników lub osób trzecich ani im groził lub w inny sposób naruszał ich dobra osobiste,
b.
w żaden sposób utrudniał innym Użytkownikom korzystanie z Aplikacji Hicommunity,
c.
wykorzystywał danych osobowych Użytkowników, które pozyskał za pośrednictwem Aplikacji Hicommunity w sposób niezgodny z oczekiwaniami
Użytkowników, którzy dane te udostępnili, w szczególności używał danych innych Użytkowników w celach komercyjnych, np. w celu sprzedaży lub
reklamy jakichkolwiek dóbr lub usług,
d.
w jakikolwiek sposób utrudniał kontaktu innych Użytkowników z pozostałymi Użytkownikami lub Administratorem,
e.
korzystał z Aplikacji Hicommunity w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń
wpływających na świadczenie Usług,
f.
nie będzie kontaktował się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji oraz poza nią, w żadnych innych celach, niż określenie warunków
organizacji Spotkania;
Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się, że:
a.
nie będzie udostępniał ani rozpowszechniał za pośrednictwem Aplikacji Hicommunity informacji, zdjęć i innych treści niezgodnych z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa,
b.
nie będzie zamieszczał w swoim Profilu Użytkownika oraz rozpowszechniał za pośrednictwem Aplikacji Hicommunity, Materiałów stanowiących utwory
w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których autorskie prawa osobiste lub autorskie prawa majątkowe
przysługują osobom trzecim, chyba, że te osoby wyraziły zgodę na taki sposób korzystania z Materiałów przez Użytkownika,
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c.
nie będzie rozpowszechniał za pośrednictwem Aplikacji Hicommunity wirusów komputerowych ani innego szkodliwego oprogramowania,
d.
nie będzie wysyłał za pośrednictwem Aplikacji Hicommunity do innych Użytkowników wiadomości typu „łańcuszki szczęścia” i Spamu,
Użytkownik nie ma prawa zamieszczać w Aplikacji Hicommunity jakichkolwiek treści, które:
a.
są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
b.
nawołują do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażając inne narodowości, religie i rasy ludzkie w tym nawołując do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość,
c.
mają charakter wulgarny, obraźliwy, nieprzyzwoity lub w inny sposób nieakceptowalny społecznie, a także są powszechnie uznawane za
niecenzuralne,
d.
naruszają prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste,
e.
wypełniają znamiona przestępstwa lub wykroczenia.
Administrator jest uprawniony do odmowy publikacji w Aplikacji Hicommunity zamieszczonych przez Użytkownika informacji, w tym podanych przez niego
w Profilu Użytkownika, jak też ich usunięcia lub zmiany, jeżeli informacje te będą naruszać postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre imię Administratora.
W przypadku umieszczenia w Profil Użytkownika zdjęcia przedstawiającego Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczenia zdjęcia wiernie
przedstawiającego jego jak najbardziej aktualny wygląd, w szczególności jego całą twarz.
Administrator jest uprawniony do usunięcia z Profilu Użytkownika zdjęcia, na którym nie widać całej twarzy Użytkownika, zdjęcia z oddali, gdzie tylko widać
zarys sylwetki Użytkownika, zdjęcia Użytkownika w okularach przeciwsłonecznych, zdjęcia stanowiącego kadr z kreskówki, filmu, serialu, zdjęcia
przedstawiającego znaną osobę (znane osoby), postać z filmu lub serialu, dziecko (dzieci), zwierzę (zwierzęta), osobę trzecią (osoby trzecie), zdjęcia
grupowego, zdjęcia nieostrego, zaciemnionego, z nałożonymi filtrami, które utrudnią rozpoznanie osoby sfotografowanej, źle oświetlonego, rozmazanego.
Administrator może również usunąć z Profil Użytkownika zdjęcie Użytkownika, które przedstawia alkohol, papierosy, środek odurzający (środki odurzające)
lub inne używki, jak też produkty, których markę można rozpoznać, zdjęć przedstawiających nagość wykraczającą poza obowiązujące normy społeczne
oraz zdjęć, na których Użytkownik sprawia wrażenie bycia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa
środki odurzające. Zdjęcia umieszczone przez Użytkownika w jego Profilu Użytkownika są widoczne niezwłocznie po ich publikacji.
Użytkownik jest uprawniony w każdej chwili do rezygnacji z korzystania z Aplikacji Hicommunity poprzez:
a.
usunięcie swojego Konta w Aplikacji Hicommunity za pomocą funkcji ‘Usuń konto’, co powoduje trwałe usunięcie Konta z Aplikacji Hicommunity i jest
równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Użytkownika zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu albo
b.
zawieszenie aktywności Konta w Aplikacji Hicommunity za pomocą funkcji ‘Zawieś konto’, co nie powoduje rozwiązania Umowy i umożliwia
wznowienie korzystania z Aplikacji Hicommunity w okresie 12 miesięcy od dnia zawieszenia Konta za pomocą funkcji ‘Przywróć konto’; w przypadku
gdy Użytkownik nie wznowi korzystania z Konta w okresie wskazanym powyżej, Konto Użytkownika zostanie trwale usunięte z Aplikacji Hicommunity
a Umowa rozwiązana; Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem przed upływem okresu 12 miesięcy o zbliżającym się terminie trwałego usunięcia
Konta z Aplikacji Hicommunity.
Trwałe usunięcie Konta z Aplikacji Hicommunity powoduje usunięcie Profilu Użytkownika z Bazy Profili, bez możliwości przywrócenia Konta i Profilu
Użytkownika oraz usunięcie wszelkich danych osobowych Użytkownika, informacji oraz Materiałów o Użytkowniku zamieszczonych przez niego w Aplikacji
Hicommunity lub powstałych w związku z korzystaniem przez niego z Aplikacji Hicommunity za wyjątkiem wymaganych odrębnymi przepisami prawa.
§ 11
Prawa i obowiązki Gospodarzy

1.

Użytkownik będący Gospodarzem zobowiązuje się, że:
a.
będzie zamieszczać Ogłoszenia odpowiadające wyłącznie rzeczywiście planowanym Spotkaniom;
b.
będzie organizował Spotkania w sposób określony w Ogłoszeniu oraz w terminie i w Miejscu w nim wskazanym,
c.
w razie opóźnienia lub zmiany terminu Spotkania, natychmiast zawiadomi o tym Gości;
d.
będzie czekał z rozpoczęciem Spotkania w określonym w Ogłoszeniu Miejscu przez co najmniej 15 minut po określonej w Ogłoszeniu godzinie;
e.
Goście, którzy zarezerwowali Spotkanie u niego będą mogli się z nim skontaktować za pośrednictwem numeru telefonu zamieszczonego w jego Profil
Użytkownika w Aplikacji;
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f.
g.

2.

3.

nie będzie żądał od Gościa lub Gości Udziału w Kosztach w kwocie wyższej, niż rzeczywiście ponoszone przez niego koszty organizacji Spotkania,
celem opublikowania przez niego Ogłoszenia nie będzie uzyskanie jakichkolwiek zysków z tytułu organizacji Spotkania dla Gości, którzy dokonali
jego Rezerwacji,
h.
poniesie własną część kosztów związanych z organizacją Spotkania,
i.
nie będzie przyjmował jakiekolwiek płatności za udział w Spotkaniach poza Aplikacją,
j.
nie będzie podejmował jakichkolwiek prób obchodzenia dostępnego w ramach Aplikacji internetowego systemu Rezerwacji, w szczególności poprzez
przesyłanie przez niego Gościom po dokonaniu przez nich Rezerwacji i ich zatwierdzeniu przez Gospodarza danych swojego rachunku bankowego
w celu dokonania przez Gości płatności za ich Udział w Kosztach poza Aplikacją i tym samym uniknięcia zapłaty przez Gospodarza opłaty na rzecz
Administratora;
k.
Gospodarz ponosi wyłączną odpowiedzialność za obliczenie kosztów ponoszonych w związku z przygotowaniem przez siebie Spotkania oraz
sprawdzenie, czy wskazana w przez niego w Ogłoszeniu kwota Udziału w kosztach wymagana od Gości nie przekracza rzeczywiście ponoszonych
przez niego wydatków (przy uwzględnieniu udziału własnego w kosztach Gospodarza).
Administrator jest uprawniony do zawieszenia Konta Gospodarza albo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli Gospodarz:
a.
wykorzystuje Aplikację do uzyskiwania zysku z tytułu organizacji Spotkań,
b.
prowadzi poprzez Aplikację jakąkolwiek działalności, która – ze względu na charakter organizowanych Spotkań, ich częstotliwość, liczbę Gości oraz
żądany Udział w Kosztach – umożliwia Gospodarzowi uzyskiwanie zysków lub na podstawie których Administrator może podejrzewać, że Gospodarz
uzyskuje zyski za pośrednictwem Aplikacji.
Gospodarz jest uprawniony do:
a.
poproszenia Gościa o opuszczenia Miejsca Spotkania, jeżeli ten narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub zasady Spotkania określone
przez Gospodarza w Ogłoszeniu lub podczas Spotkania,
§12
Prawa i obowiązki Gości

1.

2.
3.

1.

Użytkownik będący Gościem zobowiązuje się, że:
a.
stawi się punktualnie w Miejscu organizacji Spotkania określonym w Ogłoszeniu,
b.
nie będzie podejmował jakichkolwiek prób obchodzenia dostępnego w ramach Aplikacji internetowego systemu Rezerwacji,
c.
nie będzie dokonywać jakichkolwiek płatności za udział w Spotkaniach poza Aplikacją,
d.
dostosuje się do zasad Spotkania określonych przez Organizatora w Ogłoszeniu albo już w trakcie Spotkania, a także tych obowiązujących w
Miejscu Spotkania,
e.
nie będzie naruszał prywatności Gospodarza lub osób trzecich, w szczególności poprzez wchodzenie do pomieszczeń, w których nie odbywa się
Spotkanie,
f.
zgłosi Gospodarzowi wszelkie swoje przeciwskazania zdrowotne do wykonywania aktywności zaproponowanych przez Gospodarza w trakcie
Spotkania.
Użytkownik jest uprawniony do:
a.
zgłaszania Gospodarzowi wszelkich nieprawidłowości w przebiegu Spotkania,
Administrator jest uprawniony do zawieszenia Konta Gościa albo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli Gość:
a.
wykorzystuje Aplikację do innych celów niż zostały opisane w niniejszym Regulaminie,
§13
Prawa autorskie i rozpowszechnianie wizerunku
W przypadku gdy zamieszczane w Aplikacji Hicommunity przez Użytkownika Materiały będą stanowić utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik, z chwilą ich zamieszczenia w Aplikacji Hicommunity udziela Administratorowi na czas nieokreślony, bez
żadnych ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiałów oraz ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w
celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych Administratora oraz ich udostępniania przez Administratora w Internecie, dalej: „Licencja”.
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2.

3.

4.

5.
6.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Zamieszczając Materiały w Aplikacji Hicommunity Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
a.
jemu wyłącznie przysługują autorskie prawa majątkowe do Materiałów bądź
b.
jest uprawniony do korzystania z Materiałów jako licencjobiorca i udzielania dalszych sublicencji osobom trzecim
na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej a udostępnienie przez niego Materiałów w Aplikacji Hicommunity nie narusza autorskich praw osobistych
do Materiałów ich twórców.
W przypadku, gdy zamieszczane w Aplikacji Hicommunity przez Użytkownika Materiały będą podlegać ochronie wynikającej ze stosownych przepisów
Prawa własności przemysłowej, w szczególności będą stanowić wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub znak towarowy, zamieszczając takie
Materiały Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do ich zamieszczenia w Aplikacji Hicommunity.
W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Administratora dotyczącymi naruszenia ich jakichkolwiek praw do
Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Aplikacji Hicommunity, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z odpowiedzialności w tym
zakresie oraz wstąpić w miejsce Administratora lub przystąpić po jego stronie do postępowania sądowego wszczętego z powództwa osoby trzeciej.
W przypadku, gdy na zdjęciu zamieszczonym przez Użytkownika w Aplikacji Hicommunity utrwalono wizerunki osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że
posiada zgodę tych osób na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w Aplikacji Hicommunity w sposób określony w Regulaminie.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami wobec Administratora dotyczącymi naruszenia jej wizerunku zamieszczonego
przez Użytkownika w Aplikacji Hicommunity, ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.
§15
Reklamacje i rozstrzyganie sporów
Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą wykonywania przez Administratora Usług Aplikacji Hicommunity, w przypadku, gdy Administrator
wykonuje Usługi Aplikacji Hicommunity nie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Reklamacja może być złożona przez Użytkownika wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora: biuro@hicom.io
Reklamacja powinna zawierać:
a.
imię i nazwisko Użytkownika,
b.
adres e-mail używany przez Użytkownika do logowania w Aplikacji Hicommunity,
c.
numer telefonu Użytkownika,
d.
zwięzłe przedstawienie domniemanego przez Użytkownika naruszenia postanowień Regulaminu przez Administratora.
W przypadku, gdy złożona przez Użytkownika reklamacja nie będzie spełniać wymogów wskazanych w ust. 3 powyżej, Administrator jest uprawniony do
wezwania Użytkownika do uzupełnienia brakujących danych osobowych Użytkownika lub informacji.
Przedmiotem reklamacji Użytkownika nie mogą być nieprawidłowości związane z korzystaniem przez Użytkownika z Usług Aplikacji Hicommunity, które
wynikają z:
a.
z błędów lub pomyłek Użytkownika,
b.
nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub połączenia internetowego, wykorzystywanych przez Użytkownika do korzystania z
Usług Aplikacji Hicommunity.
Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba, że podane w reklamacji dane osobowe
Użytkownika lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Usługodawca zwróci się ww. terminie do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie
reklamacji w wymaganym przez siebie zakresie, a termin do rozpoznania reklamacji przez Administratora biegnie od dnia otrzymania przez niego od
Użytkownika wskazanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika lub informacji.
Administrator prześle Użytkownikowi odpowiedź na reklamację na adres e-mail Użytkownika, z którego przesłał on reklamację.
W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 6 powyżej, reklamację uważa się za uznaną w całości przez Administratora.
Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory pomiędzy Użytkownikiem a
Administratorem dotyczące Usług mogą być rozwiązane w drodze postępowania przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed
sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1930 z późn. zm) oraz ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.
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9.
10.

1.

1.

2.

3.

U. poz. 1823). Użytkownik może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem
unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Administrator wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
W przypadku braku zainteresowania ze strony Użytkownika możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, spory powstałe
pomiędzy Konsumentem a Administratorem będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 16
Ochrona danych osobowych
Administratorem Danych osobowych Użytkownika jest Nina Corp S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000753403, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010890312, REGON: 381682576 (dalej: „Administrator Danych Osobowych”). Zasady przetwarzania
Danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.
§17
Postanowienia końcowe
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz aplikacji mobilnej Aplikacji Hicommunity w pod adresem https://hicom.io/files/regulamin.pdf lub za
pomocą linku umieszczonym na dole strony https://hicom.io . Każda osoba korzystająca z Aplikacji Hicommunity ma prawo pobrać treść Regulaminu w
formacie do wydruku i zapisać go na własnym nośniku
Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Administrator powiadomi Użytkowników o planowanym terminie wejścia w życie
zmienionego Regulaminu oraz zmianach, które zostały wprowadzone do Regulaminu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wejścia w życie
zmienionego Regulaminu poprzez przesłanie Użytkownikom wiadomości na ich skrzynki e-mail funkcjonujące w ramach Kont.
Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki:
a. Polityka prywatności – Załącznik nr 1
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Załącznik nr 1 – polityka prywatności
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Nina Corp S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie pod nr KRS: 0000753403, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010890312, REGON: 381682576, w tym w związku
z zawieraniem Umów.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta na potrzeby korzystania z usług oferowanych jest Nina Corp S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie pod nr KRS: 0000753403, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010890312, REGON: 381682576, zwana dalej
„Administratorem”.
Przetwarzającym dane osobowe udostępnione przez Klienta na potrzeby korzystania z usług oferowanych jest CyberTrick Sp. z o.o. z siedzibą w Regułach
przy ul. Jerozolimskie 300, 05-816 Reguły wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie pod nr KRS: 0000689641, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5342556631, REGON:367980273, zwana dalej
„Przetwarzającym”.
Dane osobowe Klienta przekazane Administratorowi przez Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności z
ustawą o ochronie danych osobowych.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia aby zbierane przez niego
dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu
z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wskazanym w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody następuje
przed dokonaniem rejestracji Klienta na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, co następuje w sposób wyraźny poprzez zaznaczenie przez Klienta
przycisku wyboru i dokonanie rejestracji.
Cel i zakres zbieranych danych - Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klienta na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych, koniecznych do zawarcia i wykonania Umowy, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta podczas rejestracji na
Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej.
Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klienta w celu zawarcia i wykonania Umowy, a także w celach marketingowych.
Przekazanie przez Klienta jego danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia Umowy i jej wykonania, a także bieżącego informowania Klienta za
pośrednictwem newslettera o bieżącej ofercie i promocjach dedykowanych Klientom.
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Klienta jest dobrowolne, ale konieczne dla możliwości zawarcia i
wykonania Umowy przez Administratora.
Klient przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi w szczególności podczas rejestracji na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej, poprzez
wypełnienie formularza rejestracyjnego, formularza służącego do zgłoszenia zdarzenia lub szkody, podczas przesyłania formularza kontaktowego,
reklamacyjnego, zapytania.
Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer PESEL, numer telefonu,
adres e-mail, numer prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów, dane lokalizacyjne – wynikające li wyłącznie z
monitorowania lokalizacji pojazdu, a także inne dane osobowe niezbędne do wystawienia na życzenie Klienta faktury: nazwę firmy, adres siedziby, NIP.
Jakie to dane są niezbędne do zawarcia i wykonania oraz obsługi Umowy.
Dane osobowe w postaci adresu e-mail będą wykorzystywane również w celu bieżącego informowania Klienta za pośrednictwem newslettera o bieżącej
ofercie i promocjach dedykowanych Klientom.
Klient udostępnia również Administratorowi skan prawa jazdy albo innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu.
Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną
(dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, informacje
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16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.

o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu
przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania Umowy, wystawienia faktury na życzenie Klienta,
udzielenia odpowiedzi na zadawane przez Klienta pytania, rozpatrzenia reklamacji, odebrania zgłoszenia o powstałej szkodzie lub zdarzeniu z udziałem
pojazdu i przeprowadzenia postępowania związanego z powstałą szkodą, udzielenia Klientowi informacji, kontaktowania się z Klientem. Dane osobowe w
postaci adresu e-mail będą wykorzystywane również w celu bieżącego informowania Klienta za pośrednictwem newslettera o bieżącej ofercie i promocjach
dedykowanych Klientom.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na prawnie uzasadnionej podstawie, do czasu istnienia tejże prawnej podstawy upoważniającej do
przetwarzania. W zależności od przypadku, do momentu cofnięcia udzielonej zgody, ograniczenia lub innych działań skutkujących ograniczających tę zgodę,
w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest
uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. W przypadku braku jakiejkolwiek aktywności Klienta przez dwa lata
przeprowadzona zostanie ewaluacja potrzeby przetwarzania danych danego Klienta, w efekcie, jakiej dane osobowe danego Klienta mogą zostać usunięte.
Administrator co do zasady nie udostępnia podmiotom trzecim danych. Przekazywanie danych może mieć miejsce w przypadku współpracy z
podwykonawcą (np. serwis) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia
przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego
obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.
Prawo kontroli oraz dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia - Klient ma w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub strony internetowej *.hicom.io oraz do ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Wówczas zobowiązany jest do
skierowania do Administratora wniosku zawierającego żądanie ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany, za pośrednictwem wiadomości mailowej przesłanej
na adres: biuro@hicom.io bądź pisma na adres Administratora.
Strona internetowa *.hicom.io używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich
użycie.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług i wykonania Umowy. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Pliki te pozwalają na indywidualne dostosowanie
strony do każdego użytkownika strony i zapamiętywanie jego ustawień. Administrator wykorzystuje cookies własne (pliki tego typu zamieszczone przez
niego), w celu analizy, konfiguracji serwisu oraz cookies zewnętrzne (zamieszczone przez partnerów Administratora) w celu badań ruchu strony.
Klient w każdym momencie może usunąć pliki cookies (wykorzystując funkcje swojej przeglądarki internetowej) oraz zmienić ustawienia ich dotyczące.
Zabezpieczenie danych osobowych - Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem
lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną.
Strona internetowa *.hicom.io może zawierać linki zewnętrznych witryn www. Administrator nie odpowiada za stosowane tam praktyki w dziedzinie poufności
ani za treści takich witryn. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.
Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.
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RODO
Celem zadośćuczynienia obowiązującym wymogom prawnym w zakresie ochrony danych osobowych uprzejmie informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane
osobowe, tym samym wskazujemy na konieczność zapoznania się poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu.
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Nina Corp S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000753403, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010890312, REGON: 381682576.
2. Dane osobowe są u nas bezpieczne, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, zgodę taką można wycofać w każdym czasie.
3. Uprzejmie wskazujemy, iż Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach:
a) w celu zawarcia umowy najmu pojazdów oraz korzystania w tym celu z aplikacji mobilnej do pobrania i zainstalowania na podstawie Twojego
zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy najmu po oraz korzystania w tym celu z aplikacji mobilnej do pobrania i
zainstalowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) w celach analitycznych logów technicznych aplikacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.
6 ust. 1 lit. f RODO),
f) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. f RODO),
g) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze strony
internetowej hicom,io oraz aplikacji mobilnej takimi danymi są np. imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres e-mail, adres IP lub dane lokalizacyjne.
Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych na stronie internetowej hicom.io
oraz w aplikacji mobilnej, jakie są w użyciu podczas korzystania z usług oferowanych przez system.
5. Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy najmu pojazdów oraz korzystania w tym celu z aplikacji mobilnej do pobrania i zainstalowania
przechowujemy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia. Twoje dane
pozyskane w związku z zawarciem umowy najmu pojazdów oraz korzystania w tym celu z aplikacji mobilnej do pobrania i zainstalowania przetwarzamy
przez czas obowiązywania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz do końca okresu obowiązku na gruncie
prawa podatkowego przechowywania dokumentacji – w zależności, od tego, który okres jest dłuższy. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy
dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, lub samu
ustalimy, że się zdezaktualizowały. W przypadku braku jakiejkolwiek aktywności Klienta przez dwa lata przeprowadzona zostanie ewaluacja potrzeby
przetwarzania danych danego Klienta, w efekcie, jakiej dane osobowe danego Klienta mogą zostać usunięte.
6. Administrator jak i Przetwarzający co do zasady nie udostępnia podmiotom trzecim danych. Przekazywanie danych może mieć miejsce w przypadku
współpracy z podwykonawcą (np. serwis) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym przypadku przekazanie danych nie
zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego
obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.
7. Cookies. Strona internetowa *.hicom.io oraz aplikacja mobilna używają technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania
i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celach diagnostycznych oraz personalizowania treści. Cookies to dane informatyczne
zapisywane w plikach i przechowywane na danym urządzeniu końcowym, jakie przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z
tego urządzenia. Możliwe są zmiany ustawień przeglądarki internetowej, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz usunięcie
takich pliki z urządzenia.
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8. Zgodnie z RODO przysługując Ci następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je
usunęli,
d) ograniczenie przetwarzania danych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub
przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
- masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego, jeżeli skorzystasz z tego
prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
- masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż
marketing bezpośredni, trzeba wówczas wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez
nas przetwarzania objętego sprzeciwem, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy
przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
f) prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy – możesz też zlecić
nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej
sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzania tych danych
osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody – jakkolwiek – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
9. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie do Administratora, osobiście lub pisemnie pod wskazany adres, telefonicznie pod nr 515 567 495, bądź
pod adres e-mail: biuro@hicom.io. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię
zidentyfikować.
10. Uprzejmie wskazujemy, iż podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy najmu pojazdów oraz korzystania w tym celu z aplikacji mobilnej
do pobrania i zainstalowania. Jeżeli nie podasz danych nie dojdzie do zawarcia umowy – a tym samym nie będziemy mogli spełnić na Twoją rzecz naszego
oferowanego świadczenia.
11. Dodatkowe treści dotyczące przedmiotowego zagadnienia zawarte są w Polityka Prywatności.
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