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REGULAMIN KORZYSTANIA z Aplikacji mobilnej i Aplikacji WEB 

INTELIGENTNEGO SYSTEMU INWENTARYZACJI RFID 

 

Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady, zakres i warunki korzystania z Aplikacji i 

Aplikacji WEB wchodzących w skład „INTELIGENTNEGO SYSTEMU 
INWENTARYZACJI RFID” będących własnością ISS RFID Sp. z o.o. (Usługodawcy) 

§ 1 

 Postanowienia ogólne i definicje 

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wprowadza się następujące definicje:  

1) Aplikacja - oprogramowanie przystosowane do przeprowadzania inwentaryzacji 
środków trwałych za pomocą Czytnika RFID Neo, z wbudowanym urządzeniem z 
systemem Android, lub Czytnika RFID Bluetooth bez wbudowanego urządzenia z 
systemem Android. 

2) Aplikacją WEB (Aplikacją Internetowa) -  oprogramowanie przystosowane do 
zarządzania bazą produktów za pomocą przeglądarki internetowej. 

3) Urządzenie mobilne - przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające na 
przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania 
przewodowego połączenia z Internetem.  

4) Czytniki RFID (Neo/Bluetooth) - urządzenia wyposażone w antenę spolaryzowaną 
kołowo umożliwiającą odczyt tagów RFID, w wersji Czytnik RFID Neo - z wbudowanym 
urządzeniem mobilnym z systemem Android,  lub Czytnik RFID Bluetooth - bez 
wbudowanego urządzenia mobilnego. 

5) System Inwentaryzacji RFID („Inteligentny System Inwentaryzacji RFID”) –  autorskie 
rozwiązanie obejmujące /oparte na zastosowaniu Aplikacji, Aplikacji WEB oraz Czytnika 
RFID. 

6) Użytkownikiem - osoba dedykowana przez Klienta/Konsumenta do obsługi Aplikacji 
oraz Aplikacji WEB lub Konsument. 

7) Klient – odbiorca świadczeń - podmiot, który staje się stroną Umowy w celach 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

8) Konsument – odbiorca świadczeń – osoba , która staje się stroną Umowy, zawieranej w 
celach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (tj. zawierana 
Umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w 
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, 
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej). 

9) Konto Użytkownika – konto założone w procesie rejestracji Użytkownika w Aplikacji i 
Aplikacji WEB, na którym gromadzone będą dane wprowadzane przez Użytkownika. 
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10) Strona – strona Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Usługodawca i 
Usługobiorca (Kupujący). 

11) Umowa – czynność prawna zawierana na mocy postanowień niniejszego Regulaminu, 
obejmująca warunki Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz udzielenie Licencji. 

12) Usługobiorca - Klient lub Konsument. 

13) Usługodawca - ISS RFID Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Druskiennicka 20, 81-533 
Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000595331; NIP: 5862302753; kapitał zakładowy w wysokości 111 100 zł, 
wpłacony w całości. 

14) Reverse engineering - proces badania produktu (urządzenia, programu 
komputerowego, aplikacji) w celu ustalenia, jak on dokładnie działa, a także w jaki 
sposób i jakim kosztem został wykonany. 

15) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie przez Usługodawcę świadczeń 
(usługi) bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na 
indywidualne żądanie Usługobiorcy, za pomocą urządzeń do elektronicznego 
przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w 
całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci 
telekomunikacyjnej, które następuje w trakcie korzystania przez Usługobiorcę z 
funkcjonalności udostępnionych w ramach Aplikacji lub w związku z korzystaniem z niej. 

16) Licencja (Umowa Licencja) –  umowa na korzystanie z utworu jakim jest Aplikacja, a 
także innych utworów z nią związanych (m.in. dokumentacja, baza danych - 
spełniające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych),  zawierana pomiędzy Usługodawcą, któremu 
przysługują majątkowe prawa autorskie (ISS RFID Sp. z o.o.), a Klientem/Konsumentem, 
celem zgodnego z prawem korzystania z utworów, w ramach zakupionego przez niego 
Systemu Inwentaryzacji). 

17) Sprzedawca- podmiot wystawiający fakturę sprzedaży Inteligentnego Systemu 
Inwentaryzacji RFID 

2. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji oraz Aplikacji WEB wymaga uprzedniego 
zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu (oznaczające 
zobowiązanie się do ich przestrzegania). Akceptacja ma miejsce podczas pierwszego 
uruchomienia Aplikacji  i jest wymagana do aktywacji Konta Użytkownika w Aplikacji). 

3. Każdorazowa zmiana Regulaminu korzystania z Aplikacji wymaga ponownej jego 
akceptacji przez Użytkownika. Brak akceptacji wiąże się z brakiem możliwości logowania 
do Konta Użytkownika Aplikacji. 

4. Akceptując Regulamin Użytkownik zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług 
drogą elektroniczną (przy użyciu Aplikacji), a także umowę Licencji, na czas określony (1 
rok) i na warunkach określonych w Regulaminie. 

5. Akceptując Regulamin Użytkownik Systemu Inwentaryzacji RFID przyjmuje do wiadomości, iż 
podczas korzystania z Aplikacji, Usługodawca będzie miał dostęp do następujących 
danych: 

a. Informacje dotyczących akceptacji Regulaminu (i jego modyfikacji), 

b. Informacje dotyczące produktów znajdujących się w bazie danych Aplikacji, 

c. danych Użytkownika (w tym dane logowania), 
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gromadzonych i przetwarzanych wyłącznie na potrzeby świadczenia przez Usługodawcę 
na rzecz Usługobiorcy.  

§ 2  

Instalacja 

1. Aplikacja dostępna jest do pobrania na stronie internetowej  https://issrfid.eu/update. 

2. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest na urządzeniach  (komputer, tablet, itp.) obsługujących 
system operacyjny Android i wymaga konieczności połączenia z siecią Internet.  

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji Aplikacji i Aplikacji 
WEB. Najnowsza wersja będzie umieszczona na stronie internetowej wymienionej w § 2 pkt. 
1. i powoduje obowiązek jej niezwłocznego pobrania i dokonania aktualizacji przez 
Użytkownika. 

§ 3 

 Rejestracja oraz logowanie 

1. Podczas pierwszego korzystania z Systemu Inwentaryzacji RFID należy dokonać rejestracji 
konta Użytkownika za pomocą Aplikacji WEB https://inventory.issrfid.com/user/registration.  

2. W procesie rejestracji konta Użytkownika, Usługobiorca proszony jest o: 

a. podanie nazwy Użytkownika, 

b. podanie adresu email, który zostanie powiązany z kontem, 

c. podanie pełnego imienia i nazwiska Klienta/Konsumenta lub nazwy firmy Klienta w 
polu PEŁNA NAZWA, 

d. utworzenie indywidualnego hasła wykorzystywanego do logowania w Aplikacji i 
Aplikacji WEB. 

3. Rejestracja konta Użytkownika dokonywana jest jednorazowo, przy czym możliwe jest 
odzyskiwanie utraconych danych do logowania. 

4. Usługodawca zachowuje prawo do usunięcia konta Użytkownika z Aplikacji, w przypadku 
utracenia statusu „aktywnego Użytkownika” (upływ 12 miesięcy od daty aktywacji i brak 
dokonania opłaty licencyjnej). 

5. Zakup Systemu Inwentaryzacji RFID upoważnia do korzystania z Aplikacji i Aplikacji WEB bez 
dodatkowych opłat przez pierwszy rok użytkowania (dnia rejestracji konta w Aplikacji). 

6. Wszelkie koszty połączenia internetowego powstałe podczas korzystania z Aplikacji i 
Aplikacji WEB ponosi Użytkownik zgodnie z taryfą swojego operatora telefonii komórkowej. 

 

§ 4  

Licencja 

1. Z chwilą ukończenia procesu rejestracji i aktywacji konta, Usługodawca udziela 
Usługobiorcy Licencji na korzystanie z Aplikacji (i związanych z nią utworów).  

2. Przedłużenie Licencji po upływie pierwszego roku od zarejestrowania konta Użytkownika 
jest płatne: 

a) za każdy kolejny rok – roczna opłata licencyjna w wysokości 500 PLN netto + podatek 
VAT,  



Strona | 4  
 

b) bezterminowo – jednorazowa opłata licencyjna w wysokości 2000 PLN + podatek 
VAT. 

3. Świadczenie przez Usługodawcę usług w ramach Licencji ma charakter terminowy, 
określony przez czas trwania Licencji.  

4. W przypadku uiszczenia jednorazowej opłaty licencyjnej, umowa Licencji zmienia się na 
zwartą na czas nieoznaczony, i bez uzasadnionej przyczyny Usługodawca nie będzie 
mógł jej wypowiedzieć. 

 

§ 5 

Zasady korzystania z Inteligentnego Systemu Inwentaryzacji RFID 

1. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z Aplikacji i związanych z nią utworów – 
udostępnionych przez Usługodawcę w związku z funkcjonalnością Aplikacji - zgodnie z 
przeznaczeniem, w szczególności do korzystania z udostępnionych funkcjonalności 
Aplikacji na potrzeby Systemu Inwentaryzacji RFID, lecz bez prawa do: 

a. zwielokrotniania (jakąkolwiek techniką lub w jakiejkolwiek postaci), 
rozpowszechniania w obrocie gospodarczym, najmu czy użyczenia,    

b. jakiegokolwiek publicznego udostępniania (m.in. prezentowania/ nadawania/ 
reemitowania, wprowadzania do sieci Internet) w całości lub części, w tym 
wprowadzania do obrotu oryginału lub egzemplarzy; 

c. jakiegokolwiek modyfikowania/ingerowania w treść lub formę;  

2. Zabronione są działania Użytkownika/ Usługobiorcy związane z: 

a. badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji i Aplikacji WEB w celu poznania 
ich idei i zasad funkcjonowania, lub wykonywaniem procesu Reverse Engineering, 

b. samodzielną ingerowanie w warstwę programistyczną Aplikacji i Aplikacji WEB, 

c. wyodrębnieniem części składowych Aplikacji i Aplikacji WEB, a także jakimkolwiek 
ich modyfikowaniem, dekompilacją i dezasemblacją oraz ich użytkowaniem w 
oderwaniu od Aplikacji i Aplikacji WEB, 

d. uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż udostępnia je Usługodawca, o 
wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji i Aplikacji WEB, 

e. publikowaniem Aplikacji i Aplikacji WEB, lub innym korzystanie z Systemu 
Inwentaryzacji w sposób niezgodny z Regulaminem, lub z obowiązującym prawem. 

3. Powyższe nie ogranicza Użytkownika w wykonywaniu przysługujących mu uprawnień na 
mocy obowiązujących przepisów prawnych, w tym uprawnień z art. 75 ust. 2 i ust. 3 ustawy 
Prawa autorskie i prawa pokrewne (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 1062), w 
okolicznościach ku temu uzasadnionych. W szczególności, przypadku potrzeby 
zapewnienia współdziałania Aplikacji/Aplikacji WEB z innym programem komputerowym 
(do którego Usługobiorca ma stosowne uprawnienia) i pozyskania informacji niezbędnych 
do osiągnięcia takiego współdziałania, Usługobiorca winien skontaktować się z 
Usługodawcą.  

4. Zabronione jest udostępnianie Inteligentnego Systemu Inwentaryzacji RFID osobom trzecim 
w stosunku do Usługobiorcy, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub 
przekazywaniem, w szczególności w celu skopiowania Aplikacji i Aplikacji WEB. 
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5. Naruszenie przez Klienta/Konsumenta/Użytkownika powyższych zasad korzystania z Systemu 
Inwentaryzacji RFID uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy z Usługobiorcą ze 
skutkiem natychmiastowym, po bezskutecznym wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania 
naruszeń we wskazanym terminie. Rozwiązanie Umowy w takim przypadku nie uprawnia 
Usługobiorcy do otrzymania zwrotu jakiekolwiek części należności uiszczonej opłaty 
licencyjnej.   

§ 6 

Funkcjonalności 

1. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi przede wszystkim: 

a. dodawanie  produktów (środków trwałych – możliwych do oznaczenia za pomocą 
tagów RFID) wraz z ich opisem/zdjęciami i tworzenie ich lokalizacji, 

b. inwentaryzowanie produktów (po uprzednim oznaczeniu ich tagami RFID i dodaniu 
ich do bazy danych produktów) - następuje poprzez uruchomienie Aplikacji, 
przejście do ekranu wybranej lokalizacji i skanowanie Czytnikiem RFID tagów RFID 
powiązanych ze środkami trwałymi; 

c. generowanie raportów z przeprowadzonych inwentaryzacji; 

d. synchronizację danych z Aplikacją WEB; 

co szczegółowo opisano w instrukcji obsługi Aplikacji/Aplikacji WEB dostępnej  po 
zalogowaniu do konta Aplikacji. 

2. Aplikacja WEB umożliwia Użytkownikowi: 

a. przeglądanie produktów, lokalizowanie 

b. zarządzanie bazą danych produktów (edytowanie, usuwanie lokalizacji i 
produktów); 

c. przegląd raportów i ich eksport do formatu .xlsx lub .pdf.; 

d. export i import danych do i z Aplikacji. 

3. Obsługa Aplikacji następuje poprzez indywidualnie ustanowione konto Użytkownika, 
chronione loginem i hasłem nadanym przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji 
konta.   

4. Za pośrednictwem konta Użytkownika, Usługodawca informować będzie Użytkownika o 
aktualizacjach oprogramowania w ramach Aplikacji/Aplikacji WEB oraz o kończącym się 
terminie ważności licencji.  

§ 7 

Wypowiedzenie Umowy 

1. Umowa zawarta na czas określony (roczne okresy) nie podlega wypowiedzeniu. Umowa 
zawarta na czas nieokreślony podlega rozwiązaniu na zasadach ogólnych, tj. za 30-
dniowym okresem wypowiedzenia, przy czym bez prawa do zwrotu opłaty uiszczonej przez 
Użytkownika jednorazowo. 

2. Niezależnie od tego, czy Umowa zawarta na jest na czas określony czy też nieokreślony, 
Umowa może zostać jednostronne rozwiązana z powodu nienależytego wykonywania lub 
niewykonywania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, po uprzednim wezwaniu do usunięcia 
naruszeń, wysłanym co najmniej za pomocą korespondencji e-mail. (o czym mowa w 
poszczególnych postanowieniach niniejszego Regulaminu) 
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3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy (z podaniem przyczyny)Usługobiorca może złożyć 
przesyłając je na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie 
lub w formie elektronicznej na adres email: serwis@issrfid.com. 

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny, w okresie 14 
dni (kalendarzowych) od dnia zarejestrowania konta w Aplikacji. Do zachowania tego 
terminu wystarcza złożenie odstąpienia na formularzu (wzór Odstąpienia stanowi Załącznik 
nr 1 do niniejszego Regulaminu) drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: 
serwis@issrfid.com lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy 
(wskazany w Definicji Usługodawcy). 

5. Skuteczne dokonanie odstąpienia od Umowy bądź wypowiedzenia Umowy skutkuje 
niezwłocznym usunięciem Konta Użytkownika z Aplikacji i Aplikacji WEB oraz równoczesnym 
zaprzestaniem świadczenia usług przez Usługodawcę. 

6. Rozwiązanie Umowy (zarówno wskutek wypowiedzenia, odstąpienia lub na mocy 
porozumienia stron) nie pozbawia praw do Czytnika RFID, jednakże nie będzie możliwe 
korzystanie z niego w sposób dotychczasowy. 

 

§ 8 

Reklamacje 

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Świadczenia usług drogą elektroniczną, ( 
w tym korzystania z Aplikacji/Aplikacji WEB) za pośrednictwem: 

a. Sprzedawcy (wg przyjętej przez niego procedury), lub 

b. Usługodawcy poprzez kontakt na adres  serwis@issrfid.com 

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych od daty 
ich otrzymania przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, iż ten termin biegnie od dnia 
przekazania przez Usługobiorcę pełnego zakresu informacji, jakich wymaga w danym 
przypadku rozstrzygniecie reklamacji, co zostanie potwierdzone Usługobiorcy. 

 

§ 9 

 Rozstrzyganie sporów 

1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom obowiązującym w Polce i UE.  

2. Spory wynikające w związku z postanowieniami Regulaminu, których nie udało się Stronom 
rozwiązać polubownie w terminie 30 dni od dnia  pierwszego, zgodnego z Regulaminem, 
zgłoszenia kwestii spornej, będzie podlegało rozpatrzeniu przez Sąd właściwy miejscowo 
dla Usługodawcy w Polsce. 

 

§ 10 

 Dane osobowe 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca (Administrator). 

2. Dane Osobowe w postaci adresu email oraz pełnego imienia i nazwiska, a ewentualnie 
także dane Użytkownika, dane logowania, czy adres IP (jeśli spełniają cechy danych 
osobowych),  przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, w tym świadczenia usług w 
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ramach funkcjonalności oferowanych w Systemie Inwentaryzacji RFID, na podstawie 
niniejszego Regulaminu.  

3. Przetwarzanie Danych osobowych następuje w celu wykonywania Umowy lub realizacji 
uprawnień lub obowiązków Administratora związanych z Umową. Podstawą prawną 
przetwarzania Danych Osobowych jest wykonanie umowy, tj.: 

a. art. 6 ust. 1 pkt. b) – w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, której 
dane dotyczą (Klient/Konsument), będącej Stroną;  

b. art. 6 ust. 1 pkt. f) – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora/ 
Usługodawcy, polegającego na uzasadnionym dokonywaniu interakcji w toku 
korzystania Usługobiorcy z Aplikacji, w przypadku gdy Użytkownikiem jest inna 
osoba, niż osoba lub podmiot będący Klientem/Konsumentem; 

Rozporządzenia 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, lub „RODO”). 

4. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Usługodawcę podmiotom trzecim, za 
wyjątkiem, gdy jest to uzasadnione dokonywaniem przez Usługodawcę outsourcingu usług 
(m.in. obsługa techniczna, hosting, księgowość, czy usługi prawne) (kategorie odbiorców 
danych). 

5. Dane Osobowe nie będą przetwarzanie poza obszarem EOG (przez państwa trzecie lub 
organizacje międzynarodowe), chyba że w przypadkach uzasadnionych outsourcingiem 
usług (serwery chmurowe) i pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego stopnia 
ochronny danych (zaakceptowanych przez Komisję Europejską). 

6. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy, a po tym okresie 
mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń 
Usługodawcy wobec Usługobiorcy lub Usługobiorcy wobec Usługodawcy, określony w 
przepisach powszechnie obowiązującego prawa, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od 
zakończenia lub rozwiązania Umowy. 

7. Usługobiorca ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich Danych 
Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. 
Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą, ma ponadto prawo do wniesienia skargi do 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w przypadku uznania przez niego, 
że Administrator nienależycie odnosi się do swoich obowiązków w zakresie ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie Danych Osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania Umowy. Brak 
podania Danych Osobowych, żądanie ich usunięcia, bądź złożenie sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych uniemożliwia utrzymywanie aktywnej lub aktywowanie Licencji, a 
tym samym korzystanie z Aplikacji. 

 

§ 11 Ciasteczka 

1. Usługodawca zbiera dotyczące Użytkownika dane w postaci tak zwanych „ciasteczek” 
(cookies). Pliki cookies powstają w toku używania Aplikacji WEB i są plikami tekstowymi 
niewielkiego rozmiaru, które są przechowywane na Urządzeniu. 
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2. W plikach typu cookies zapisują się dane o charakterze technicznym, związane wyłącznie z 
korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji WEB, takie jak: data połączenia Aplikacji WEB z 
jej serwerami, adres IP Urządzenia, daty korzystania z Aplikacji oraz jej poszczególnych 
funkcji. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w § 10 pkt. 3 i nie 
pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. W plikach cookies nie zapisują się 
dane wprowadzane przez Użytkownika w innych aplikacjach Urządzenia, w tym numery 
telefonów, adresy e-mail, hasła dostępowe. 

3. Usługodawca ma dostęp do plików cookies i korzysta z nich w celu ułatwienia świadczenia 
usług dostępnych w Aplikacji, jak również w celu ulepszania i rozwijania tych usług oraz 
samej Aplikacji poprzez analizę zachowań Użytkownika w Aplikacji WEB. Usługodawca 
przetwarza dane zawarte w plikach cookies w sposób automatyczny. 

4. Użytkownik nie musi akceptować plików cookies (przez dokonanie odpowiednich ustawień 
w Urządzeniu), ale może to spowodować, że Aplikacja nie będzie działać w pełni 
poprawnie. 

5. Pliki cookies nie stanowią złośliwego oprogramowania (tzw. wirusów, koni trojańskich), nie 
zmieniają konfiguracji sprzętowych Urządzenia, oraz mogą być w każdym czasie usunięte 
przez Użytkownika. 

§ 12 

 Odpowiedzialność Usługodawcy 

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych 
za pośrednictwem Aplikacji i Aplikacji WEB. 

2. W przypadku braku dostępu do logowania, przerwania  lub wystąpienia trwałej 
niemożliwości korzystania z Aplikacji lub Aplikacji WEB w dotychczas sposób, Użytkownik 
powinien zgłosić taką awarię niezwłocznie na adres serwis@issrfid.com. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z utraty danych, a w 
szczególności za szkodę w postaci utraconych korzyści, jakie mogą wyniknąć z 
korzystania/niekorzystania przez Użytkownika z Aplikacji. 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku naruszania przez Użytkowników 
praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Aplikacji. 

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przetwarzania danych osobowych 
wynikających z podania przez Użytkownika w czasie rejestracji konta nieprawdziwych 
Danych Osobowych. 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika hasła 
do Konta Użytkownika, bądź udostępniania konta w ramach Aplikacji lub Aplikacji WEB 
osobom trzecim. 

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy, w 
szczególności w zakresie połączenia do sieci Internet, jak również za wysokość opłat za te 
usługi. 

 

§ 13  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim. 
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2. Usługodawca oświadcza, iż posiada niezbędne prawa do Systemu Inwentaryzacji RFID i 
jest uprawniony do upoważnienia Usługobiorcy do korzystania z Aplikacji w zakresie 
wynikającym z niniejszego Regulamin jak również, że przyznane prawa nie naruszają praw 
osób trzecich. 

3. Usługodawca jest właścicielem Aplikacji i Aplikacji WEB i żadna część informacji zawartych 
w Aplikacji i Aplikacji WEB nie może być kopiowana w całości lub części lub w inny sposób 
modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. 

4. W przypadku zmian w niniejszym Regulaminie: 

a. Użytkownik zostanie poinformowany (za pomocą Konta Użytkownika w Aplikacji) o 
wprowadzonych zmianach; 

b. termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni kalendarzowych od dnia 
ich ogłoszenia, przy czym do ich wejścia w życie konieczna jest akceptacja 
zmienionej treści Regulaminu; 

c. w razie, gdy Usługobiorca, nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu, Umowa trwa 
do końca upływu 12 miesięcznego okresu korzystania (od momentu aktywacji Konta 
Użytkownika lub przedłużenia okresu korzystania/uiszczenia kolejnej opłaty 
licencyjnej) na dotychczasowych warunkach;  

d. w razie braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Usługobiorca obowiązany jest 
zawiadomić o tym fakcie (oraz przyczynach braku akceptacji) Usługodawcę w 
ciągu 7 dni  kalendarzowych od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu – w 
formie elektronicznej na adres email: serwis@issrfid.com.  

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy 
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU  

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

……………………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

……………………………………………………….. 

(imię, nazwisko) 

……………………………………………………….. 

(adres email podany podczas rejestracji) 

……………………………………………………….. 

(adres korespondencyjny) 

………………………………………………………… 

(numer seryjny Czytnika) 

ISS RFID Sp. z o.o. 

biuro@issrfid.com 

ul. Druskiennicka 20 

81-533 Gdynia 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci wypowiedzenia umowy) 

Niniejszym odstępuję od umowy świadczenia przez ISS RFID Sp. z o.o. usług/ licencji na 
Aplikacje/Aplikacje WEB.  

Data zawarcia umowy / rejestracji konta Użytkownika: …………………………………………………. 

 

……………………………………………………….. 

(podpis Konsumenta ) 


