
1 
 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

POPRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ GALECO 

 

Obowiązuje od: 11 stycznia 2021 

Ostatnia modyfikacja: 11 stycznia 2021 

 
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za 
pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Galeco, udostępnianej przez Usługodawcę (Administratora danych 
osobowych Użytkownika). 
 
 
I. DEFINICJE 

 
1. Ilekroć w Regulaminie użyto poniższych pojęć należy je rozumieć w następujący sposób: 

 
1) Aplikacja Mobilna Galeco/Aplikacja Mobilna – oprogramowanie przystosowane do 

zapisania w pamięci Urządzeń Mobilnych, pozwalające Użytkownikom na korzystanie z usług 
świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

2) Apple – Apple Inc. z siedzibą w Cupertino, Kalifornia, Stany Zjednoczone, będące 
przedsiębiorstwem informatycznym i właścicielem platformy dystrybucji cyfrowej App Store. 

3) Dostawca – podmiot współpracujący z Usługodawcą, zajmujący się dostawą produktów 
Usługodawcy, tj. w szczególności systemów rynnowych i elementów do nich. 

4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5) Konto – profil Użytkownika tworzony wraz z rejestracją Użytkownika w Aplikacji Mobilnej, za 
pośrednictwem którego Usługodawca może udostępniać Użytkownikowi dodatkowe 
funkcjonalności w Aplikacji Mobilnej; jego utworzenie jest dobrowolne.  

6) Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych 
osobowych, udostępniany Użytkownikowi przez Usługodawcę na stronie: www.galeco.pl 

7) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę. 
8) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie 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). 

9) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji 
Mobilnej Galeco, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. 

10) Usługodawca – Galeco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach, 
ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, której akta są przechowywane przez Sad Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia 
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer 
KRS: 0000102185, NIP: 6792594371 oraz kapitał zakładowy w wysokości 400.000,00 PLN 
(czterysta tysięcy złotych), z którą kontakt możliwy jest na adres poczty elektronicznej: 
galeco@galeco.pl oraz poprzez serwis internetowy: https://galeco.pl/ lub https://e-
galeco.pl/. 

11) Usługa/i – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika 
po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu. 

https://galeco.pl/
https://e-galeco.pl/
https://e-galeco.pl/
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12) Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, 
odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia 
z Internetem np. smartfon. 

13) Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, która zawarła z Usługodawcą umowę 
o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Galeco. 

 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ GALECO 
 
1. Na podstawie Regulaminu, Usługodawca świadczy Usługi polegające w szczególności na 

umożliwieniu Użytkownikowi poprzez Aplikację Mobilną: 
 
1) generowania oraz zapisywania (w formacie pdf) na swoim Urządzeniu Mobilnym instrukcji 

montażu systemów rynnowych, 
2) odtwarzania plików multimedialnych zawierających instrukcje montażu systemów rynnowych, 
3) komunikację pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcami poprzez wykonywanie połączeń 

bezpośrednio z Aplikacji Mobilnej, 
4) otrzymywania informacji handlowych o nowościach i promocjach oferowanych przez 

Usługodawcę – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika właściwej zgody na 
otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Mobilnej. 
 

2. Dostęp do Usług może być ograniczony dla danego Użytkownika w zależności od tego, czy posiada 
on Konto. 

3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest dobrowolne i nieodpłatne z zastrzeżeniem postanowienia V 
ust. 4  (Wymagania techniczne i środki zabezpieczeń) oraz XIII (Zmiana Regulaminu) ust. 1 pkt 6) 
Regulaminu. 

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Aplikacji Mobilnej oznacza zapoznanie się 
Regulaminem, zrozumienie warunków w nim określonych oraz zobowiązanie się do ich 
przestrzegania. 

5. Usługodawca nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, w tym między innymi 
gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Usługodawca nie 
gwarantuje również, że funkcje Aplikacji Mobilnej spełniają wymagania Użytkownika lub że 
działanie Aplikacji Mobilnej będzie niezakłócone i pozbawione błędów.  

6. Usługodawca oświadcza, że może wydawać bezpłatne aktualizacje Aplikacji Mobilnej 
(w szczególności różnego rodzaju nowe wersje, patche, poprawki błędów występujących 
w Aplikacji Mobilnej). Aplikacja Mobilna będzie się aktualizować do najnowszej wersji w sposób 
automatyczny bez odrębnej zgody Użytkownika. W szczególności możliwa jest zmiana i aktualizacja 
poszczególnych funkcjonalności Aplikacji Mobilnej lub udostępnianie tych funkcjonalności dopiero 
w trakcie świadczenia Usług przez Usługodawcę. 

7. Aplikacja Mobilna przeznaczona jest wyłącznie dla Urządzeń Mobilnych spełniających wymagania 
techniczne opisane w niniejszym Regulaminie. Instalowanie i wykorzystywanie Aplikacji Mobilnej 
na Urządzeniach Mobilnych niespełniających wymagań opisanych w Regulaminie może prowadzić 
do błędnego działania Aplikacji Mobilnej oraz braku możliwości korzystania przez Użytkownika 
z Usług świadczonych przez Usługodawcę. 

8. Usługodawca informuje, że rozpowszechnia Aplikację Mobilną wyłącznie przez jej udostępnienie 
w następujących aplikacjach (internetowych sklepach) oferujących do pobrania aplikacje mobilne: 
Google Play Store i App Store. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z Aplikacji Mobilnej 
pobranej z innego źródła, gdyż mogłoby się to wiązać z ryzykiem naruszenia integralności systemu 
używanego przez Użytkownika oraz połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa Urządzenia Mobilnego Użytkownika i przechowywanych w nim 
danych. 
Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu poprzedzającego, korzystanie z Aplikacji Mobilnej nie 
zwiększa zagrożeń dla bezpieczeństwa Urządzenia Mobilnego, którym posługuje się Użytkownik. 
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Jednakże dane przesyłane od i do Użytkownika mogą nie być szyfrowane. Usługodawca zaleca 
nieprzesyłanie za pomocą Aplikacji Mobilnej jakichkolwiek identyfikatorów, haseł dostępu lub 
innych informacji, których ujawnienie do wiadomości publicznej mogłoby stanowić zagrożenie dla 
prywatności Użytkownika lub osób trzecich. 
 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 
 
1. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności przed 

instalacją Aplikacji Mobilnej, a także później w dowolnym momencie. 
2. W celu instalacji Aplikacji Mobilnej Użytkownik powinien: 

1) pobrać Aplikację Mobilną z aplikacji Google Play Store lub App Store w zależności od rodzaju 
Urządzenia Mobilnego, którym posługuje się Użytkownik; 

2) zainstalować Aplikację Mobilną na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika, postępując zgodnie ze 
wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez 
aplikację Google Play Store lub App Store; 

3) potwierdzić akceptację Regulaminu i oświadczyć o zapoznaniu się z Polityką Prywatności, 
4) udzielić właściwych zgód opisanych w Polityce Prywatności w celu umożliwienia prawidłowego 

korzystania z Aplikacji Mobilnej. 

3. Umowa jest zawarta z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu i oświadczenia o 
zapoznaniu się z Polityką Prywatności. 

4. Po zainstalowaniu Aplikacji Mobilnej Użytkownik może się zarejestrować poprzez podanie swojego 
adresu e-mail oraz hasła. Po założeniu Konta Użytkownik może uzupełnić swoje dane osobowe 
o imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu. Założenie Konta nie jest wymagane do 
uzyskania dostępu do Usług świadczonych przez Usługodawcę, wymienionych w II ust. 1 
Regulaminu. 

5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji Mobilnej w sposób zgodny z dobrymi 
obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz nienaruszania przepisów prawa i Regulaminu. 

6. Użytkownik ma zakaz dostarczania Usługodawcy jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym 
oraz wrażliwych danych osobowych, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do 
związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych lub dotyczących zdrowia, 
seksualności lub orientacji seksualnej (art. 9 RODO), a także danych osobowych dotyczących 
wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa (art. 10 
RODO). W przypadku, gdy Użytkownik dostarczy Usługodawcy treści zawierające dane wskazane 
w zdaniu poprzednim Usługodawca zastrzega sobie: 
 
1) prawo do niezrealizowania Usługi w zakresie dotyczącym przetwarzania dostarczonych treści w 

Aplikacji Mobilnej; 
2) usunięcie danych wrażliwych niezwłocznie po zidentyfikowaniu ich obecności w systemie.  

 
7. Użytkownik zapewnia, że przesłanie przez niego jakichkolwiek treści oraz ich dalsze przetwarzanie 

w Aplikacji Mobilnej nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności 
praw do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich 
i pokrewnych. 

 
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 
 
1. Usługodawca nie jest zobowiązany do udzielenia Użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu 

problemów technicznych dotyczących funkcjonowania Aplikacji Mobilnej. 
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2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerwy technicznej w działaniu Aplikacji 
Mobilnej w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 48 (czterdziestu ośmiu) godzin.  

3. W ramach świadczenia Usług, Usługodawca nie będzie przesyłał Użytkownikowi treści, które na 
podstawie właściwych przepisów wymagają od Użytkownika wyrażenia odrębnej zgody, jeżeli taka 
zgoda nie została przez Użytkownika wyrażona. W szczególności Usługodawca nie będzie przesyłał 
Użytkownikowi informacji handlowych lub treści marketingowych bez uprzedniego uzyskania zgody 
Użytkownika. 
 

V. WYMAGANIA TECHNICZNE I ŚRODKI ZABEZPIECZEŃ  
 
1. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji mobilnej wymagane jest pobranie jej i zainstalowanie 

przez Użytkownika na Urządzeniu Mobilnym wyposażonym w system operacyjny iOS lub Android 
oraz połączenie z siecią Internet.  

2. Usługodawca informuje, że w przypadku dokonania przez Użytkownika lub inną osobę zmian 
w posiadanym systemie operacyjnym, indywidualnej konfiguracji Urządzenia Mobilnego 
Użytkownika, zainstalowaniu (lub korzystaniu) na tym Urządzeniu Mobilnym z innego 
oprogramowania mającego wpływ na działanie Aplikacji Mobilnej, może ona nie działać lub działać 
w sposób nieprawidłowy. Usługodawca informuje, że w powyższych przypadkach może okazać się 
niemożliwym korzystanie z Aplikacji Mobilnej albo nastąpi ograniczona możliwość korzystania 
z Aplikacji Mobilnej. 

3. Wyświetlenie pobranego z Aplikacji Mobilnej pliku w formacie pdf na Urządzeniu Mobilnym 
Użytkownika jest możliwe tylko w odpowiedniej aplikacji przeznaczonej do odczytywania plików w 
tym formacie, np. w programie Adobe Acrobat Reader.   

4. Koszty połączenia z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do treści umowy łączącej 
Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym. 

 
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Szczegółowy opis ochrony 
danych osobowych Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji Mobilnej znajduje się w Polityce 
Prywatności. 
 

 
VII. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY 
 
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 
2. Zarówno Usługodawca jak i Użytkownik mogą wypowiedzieć Umowę na zasadach przewidzianych 

w Regulaminie. 
3. Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia zawartej z Usługodawcą Umowy w każdym 

momencie ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno 
zostać przesłane Usługodawcy na adres e-mail: galeco@galeco.pl 

4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z ważnego powodu w każdym momencie ze skutkiem 
natychmiastowym wysyłając odpowiednie oświadczenie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub 
kierując je na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie. Za ważny powód stanowiący podstawę 
wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę w szczególności uznaje się: 
 
1) naruszenie przez Użytkownika przepisów prawa lub naruszenie praw osób trzecich; 
2) naruszenie przez Użytkownika postanowienia lub postanowień Regulaminu; 
3) naruszenie przez Użytkownika warunków udzielonej licencji; 
4) prowadzenie przez Użytkownika działań naruszających lub zagrażających bezpieczeństwu 

Aplikacji Mobilnej; 
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5) trwałe zaprzestanie świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub zmiana 
zakresu świadczenia tych Usług przez Usługodawcę, 

6) orzeczenie sądu lub decyzję organu władzy publicznej mające wpływ na możliwość i zakres 
świadczenia Usług poprzez Aplikację Mobilną. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania 
korzystania z Aplikacji Mobilnej. 

 
VIII. ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH 

1. Użytkownik nie może przesyłać treści o charakterze bezprawnym, tj. w szczególności: 
 
1) naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, 

powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania, w tym treści powszechnie uważane 
za wulgarne lub obraźliwe,  

2) popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego 
rodzaju dyskryminację ze względu płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 
przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną; 

3) o charakterze rasistowskim; 
4) naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub 

osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa 
do wizerunku lub inne dobra osobiste jakichkolwiek osób; 

5) naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń 
geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych 
chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług; 

6) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego przestępstwa (wykroczenia) lub naruszenia 
praw innych osób lub też mogących stanowić pomoc przy popełnieniu przestępstwa 
(wykroczenia) lub naruszeniu praw innych osób. 
 

2. Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji Mobilnej w celach sprzecznych z przepisami prawa, 
zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami 
postępowania (w tym zasadami tzw. netykiety). 

3. Zgodnie z postanowieniami art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 
2002 roku, Usługodawca uprawniony jest do uniemożliwienia dostępu do przechowywanych 
danych w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej 
wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. 

4. W przypadku otrzymania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub 
związanej z nimi działalności Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze 
uniemożliwienia dostępu do danych. Zawiadomienie takie zostanie przesłane Użytkownikowi za 
pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie.  

 
IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
 
1. Usługodawca oświadcza, że prawa autorskie do oprogramowania Aplikacji Mobilnej i innych 

utworów dostępnych w ramach świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej 
przysługują Usługodawcy. Usługodawca niniejszym udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej do 
korzystania z Aplikacji Mobilnej wyłącznie na warunkach przewidzianych w niniejszym 
Regulaminie.   

2. Uprawnienia i obowiązki Użytkownika w ramach udzielonej przez Usługodawcę licencji są 
następujące: 
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1) Użytkownikowi przysługuje niewyłączne, nieprzenoszalne i ograniczone do terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej prawo do zainstalowania, przechowywania, wyświetlania 
i korzystania z Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym. 

2) Prawo do korzystania z licencji jest ograniczone w czasie i trwa do momentu zakończenia 
świadczenia Usług przez Usługodawcę. 

3) Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać ani wyodrębniać składników Aplikacji 
Mobilnej, jak również nie może tworzyć produktów na podstawie Aplikacji Mobilnej (nie może 
wykonywać dzieł pochodnych). 

4) Użytkownik nie może używać Aplikacji Mobilnej do świadczenia usług o charakterze 
dochodowym. 

5) Użytkownik nie może podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego Aplikacji Mobilnej na 
drodze dekompilacji ani w żaden inny sposób, chyba że pozwalają mu na to przepisy, które 
w stosownym zakresie wyraźnie znoszą niniejsze postanowienie. 

6) Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Aplikacji Mobilnej w sposób zgodny z wszelkimi 
przepisami, które mają zastosowanie do Aplikacji Mobilnej ze względu na właściwość 
terytorialną Usługodawcy, w tym między innymi ze stosownymi ograniczeniami dotyczącymi 
prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej. 

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z APLIKACJI MOBILNEJ 
 
1. Kopiowanie treści zawartych w Aplikacji Mobilnej lub wykorzystywanie ich przez Użytkowników 

niezgodnie z niniejszym Regulaminem może skutkować naruszeniem praw autorskich osób lub 
podmiotów trzecich oraz powodować roszczenia tych osób lub podmiotów związane 
z naruszeniem ich praw autorskich. 

2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następujące skutki, w przypadku, gdy 
powstały one z wyłączeniem winy Usługodawcy: jakiekolwiek utraty zysków, przychodów, źródeł 
przychodów lub danych, szkody majątkowe, zakłócenia działalności przedsiębiorstwa, utraty 
danych handlowych czy jakiekolwiek inne szkody bezpośrednie lub pośrednie.  

3. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 
dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (za wyjątkiem przedsiębiorcy prowadzącego 
jednoosobową działalność gospodarczą), Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zawartej 
Umowy oraz czynności z nią związanych wyłącznie, jeżeli można przypisać mu winę umyślną. 
Jednocześnie w przypadku, gdyby powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie zostało uznane 
prze sąd lub inny właściwy organ lub nie miało zastosowania w danej sprawie, to 
odpowiedzialność Usługodawcy z jakiegokolwiek tytułu nie może być wyższa niż kwota jaką 
zapłacił Użytkownik za system rynnowy lub inny produkt Usługodawcy. 

4. W odniesieniu do ust. 2 i 3 powyżej Usługodawca odpowiednio może nie ponosić tej 
odpowiedzialności lub nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: 
 
1) działania lub zaniechania Użytkowników naruszające przepisy prawa lub postanowienia 

Regulaminu; 
2) działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia 

w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Aplikacji 
Mobilnej; 

3) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu treści lub 
danych zawartych w Aplikacji Mobilnej po stronie i z winy Użytkownika, 

4) sposób, w jaki przetwarzane w Aplikacji Mobilnej treści będą wykorzystywane przez 
Użytkownika, 

5) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z 
przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, ani podmiotów za które on odpowiada na 
mocy właściwych przepisów . 
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XI. REKLAMACJE 
 
1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.  
2. Reklamacje odnośnie Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej mogą być 

składane drogą elektroniczną na adres e-mail: galeco@galeco.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym 
należy wskazać zarzuty odnoszące się do świadczonych Usług wraz z uzasadnieniem oraz adresem 
e-mail podanym przy rejestracji Konta (jeżeli dotyczy), jak również proponowanym sposobem 
załatwienia reklamacji.  

3. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania 
zgłoszenia. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji wraz z jej uzasadnieniem jest 
przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres mailowy Użytkownika, z którego została 
wysłana reklamacja. 

4. W razie odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie z proponowanym przez Użytkownika sposobem 
lub nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez 
Usługodawcę, Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze 
postępowania sądowego. 
 

XII. DODATKOWE ZASADY DOTYCZĄCE POBIERANIA APLIKACJI ZE SKLEPU INTERNETOWEGO APP 
STORE 

 
1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeżeli na jego Urządzeniu Mobilnym jest włączona 

funkcjonalność automatycznej aktualizacji aplikacji, to aktualizacja Aplikacji Mobilnej może być 
automatycznie pobierana na to urządzenie. Aby wyłączyć automatyczną aktualizację aplikacji, 
Użytkownik powinien zmienić ustawienia na swoim Urządzeniu Mobilnym. 

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple i podmioty zależne od Apple są osobami trzecimi 
będącymi beneficjentami Umowy, i że po zaakceptowaniu Regulaminu, Apple będzie miało 
uprawnienie do egzekwowania postanowień Regulaminu wobec Użytkownika.  

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie jest zobowiązany do udzielenia pomocy 
w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących funkcjonowania Aplikacji Mobilnej.  

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem Aplikacji Mobilnej, do 
których nie można zastosować ustępów postanowienia X, Użytkownik może powiadomić o tym 
Apple, a Apple zwróci mu koszt zakupu Aplikacji Mobilnej (jeżeli dotyczy). W maksymalnym 
zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Apple nie będzie miał żadnych innych 
zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji Mobilnej, a wszelkie inne roszczenia, straty, 
zobowiązania, odszkodowania, koszty lub wydatki związane z jakimkolwiek problemem z 
funkcjonowaniem Aplikacji Mobilnej, do których nie można zastosować ustępów postanowienia 
X, mogą być one objęte wyłącznie odpowiedzialnością Usługodawcy. 

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to Usługodawca, a nie Apple, jest odpowiedzialny za 
rozpatrywanie wszelkich roszczeń Użytkownika lub osób trzecich związanych z posiadaniem lub 
korzystaniem z Aplikacji Mobilnej, w tym między innymi: 
1) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt,  
2) wszelkich roszczeń dotyczących niezgodności Aplikacji Mobilnej z obowiązującymi 

wymogami prawnymi lub regulacyjnymi, oraz 
3) roszczeń wynikających z przepisów dotyczących ochrony konsumenta, ochrony danych 

osobowych lub podobnych, w tym w związku z korzystaniem przez Aplikację Mobilną 
z pakietów ramowych HealthKit i HomeKit.  

Regulamin nie może ograniczać odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika w zakresie 
wykraczającym poza to, co jest dozwolone przez obowiązujące prawo. 
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6. Użytkownik oświadcza, że nie znajduje w kraju, który jest objęty embargo nałożonym przez rząd 
Stanów Zjednoczonych lub który został oznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj 
wspierający terroryzm i nie jest wymieniony na żadnej liście podmiotów zabronionych lub 
zastrzeżonych przez rząd Stanów Zjednoczonych. 

7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się sprzeczne z warunkami 
korzystania z usług App Store, to zastosowanie będą mieć postanowienia tych warunków 
korzystania z usług App Store. 

 
XIII. ZMIANA REGULAMINU 
 
1. Usługodawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu wiążącego Użytkownika. Usługodawca 

uprawniony jest do wprowadzenia zmiany w postanowieniach Regulaminu z następujących 
ważnych powodów: 
 
1) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub do zmian przepisów prawa, 

dotyczących lub mających wpływ na świadczenie Usług za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej; 
2) konieczność dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem 

Usług za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony 
praw Użytkowników; 

3) konieczność dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, 
postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, dotyczących 
lub mających wpływ na świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej; 

4) wprowadzenie w Aplikacji Mobilnej nowych funkcjonalności lub zmiana zakresu 
funkcjonalności dostarczanych przez Usługodawcę; 

5) zmiany warunków technicznych świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej; 
6) wprowadzenia odpłatności za świadczenie Usług za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej; 
7) zmiany danych podmiotów wskazanych w Regulaminie (np. adresu Usługodawcy), 
8) zmiany dotyczącej wymagań technicznych w celu korzystania z Aplikacji Mobilnej, 
9) wprowadzanie zmian mających charakter niemerytoryczny tj. wyłącznie redakcyjny 

(obejmujący naniesienie poprawek stylistycznych, gramatycznych, numeracyjnych, 
poprawienie oczywistych omyłek) lub porządkowy (służący poprawieniu czytelności i 
zrozumienia dokumentu). 

 

2. O zmianie w postanowieniach Regulaminu Usługodawca poinformuje za pośrednictwem Aplikacji 
Mobilnej.  

3. Powiadomienie będzie zawierać termin wejścia zmian w życie i zostanie przekazane 
Użytkownikowi najpóźniej 14 (czternaście) dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. 

4. Powiadomienie obejmować będzie treść zmian oraz tekst jednolity Regulaminu w formie 
pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

5. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli ten w terminie 14 (czternastu) dni od daty 
otrzymania informacji nie złoży wypowiedzenia Umowy w trybie określonym w VII. ust. 3 
Regulaminu. 

6. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ustępie 5 powyżej, Umowa nie zostaje 
rozwiązana, a Użytkownik oświadcza, że akceptuje zmiany w Regulaminie. 

 
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w ramach Aplikacji Mobilnej. Użytkownik może 

zapoznać się z treścią Regulaminu, wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać Regulamin dowolną 
techniką w celu przechowywania oraz zapoznania się z jego treścią. 
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2. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność 
któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych 
postanowień Regulaminu. 

3. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia całości lub części praw lub obowiązków (cesji) 
ani też obciążenia swoich praw wynikających z Umowy na podmiot trzeci/na rzecz podmiotu 
trzeciego bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. Niniejsze postanowienie dotyczy również wszelkich form nienazwanej umowy 
przystąpienia do wierzytelności przez podmiot trzeci. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, czy  
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z realizacją Umowy lub w sprawach 
nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie. 

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który 
jest Konsumentem lub przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą 
zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego. W odniesieniu do pozostałych Użytkowników kompetentnym sądem 
jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.  

 


