REGULAMIN TRANSPARKING
1. DEFINICJE
1.1. Aplikacja - mobilna aplikacja TransParking,
1.2. Dostawca - Logintrans sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej, ul Chabrowa 4, 52-200
Wrocław 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Krajowy
Rejestr Sądowy pod numerem 0000162430, NIP 894 27 64 658, REGON:
932920615,
1.3. Użytkownik - osoba fizyczna, która pobrała i zainstalowała Aplikację lub aplikacje
Zakazy dla ciężarówek – Bans for trucks.
2. WARUNKI KORZYSTANIA
2.1. Dla korzystania z Aplikacji należy:
a) pobrać Aplikację poprzez Sklep Google Play (niezbędne konto Google),
b) zainstalować Aplikację na urządzeniu mobilnym, spełniającym wymogi określone w
pkt 2.2,
c) utworzyć konto w Aplikacji lub wykorzystać do logowania dane, jakimi Użytkownik
posługuje się w aplikacji Zakazy dla ciężarówek – Bans for trucks.
2.2. Dla poprawnego działania Aplikacji należy posiadać urządzenie mobilne spełniające
wymagania
techniczne
określone
na
stronie
internetowej:
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.transparking.
2.3. Dane przedstawione w Aplikacji są dostarczone przez Dostawcę oraz innych
Użytkowników.
2.4. Dane osobowe Użytkownika będą służyły do logowania w Aplikacji oraz w aplikacji
Zakazy dla ciężarówek – Bans for trucks.
2.5. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.
2.6. Z Aplikacji mogą korzystać Użytkownicy którzy:
a) zarejestrowali konto w ramach Aplikacji lub w ramach aplikacji Zakazy dla
ciężarówek – Bans for trucks (dalej: Zarejestrowany),
b) korzystają z Aplikacji bez rejestracji konta (m.in. poprzez zalogowanie przez konto
Facebook).
2.7. Korzystając z usług w ramach Aplikacji za pomocą danego systemu, uwierzytelniony
Użytkownik może korzystać również z aplikacji Zakazy dla ciężarówek – Bans for
trucks (www.bansfortrucks.eu).
3. FUNKCJONALNOŚCI
3.1. A
 plikacja umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi:

a)
b)
c)
d)
e)

szukanie najbliższego parkingu,
szukanie parkingów wzdłuż zaplanowanej trasy,
sprawdzenie udogodnień i zabezpieczeń na parkingach,
stworzenie listy ulubionych parkingów,
dodawanie nowych parkingów, edycja danych dot. parkingu,

f) wysyłanie informacji o błędnej lokalizacji parkingu,
g) ocenę i wystawienie komentarza parkingu,
h) wysyłanie wiadomości tekstowej sms, przez urządzenie mobilne ze
współrzędnymi geograficznymi danego parkingu wraz z linkiem
przekierowującym
na
stronę
umożliwiającą
pobranie
Aplikacji
(https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.transparking) lub z linkiem,
poprzez który będzie można zlokalizować dany parking w aplikacji
TransParking lub z linkiem do innych aplikacji, których właścicielem jest
Dostawca.
i) szukanie najbliższych stacji paliw oraz restauracji w obrębie danego parkingu,
j) szukanie stacji paliw oraz restauracji w obrębie danego parkingu wzdłuż
zaplanowanej trasy,
k) dodawanie nowych stacji paliw lub restauracji w obrębie danego parkingu,
edycja danych dot. stacji paliw lub restauracji w obrębie danego parkingu.
3.2. Użytkownicy bez konta zarejestrowanego w Aplikacji lub w aplikacji Zakazy dla
ciężarówek – Bans for trucks, mogą korzystać z niej w ograniczonym zakresie.
3.3. Dane dotyczące parkingów prezentowane są na mapach pochodzących od
zewnętrznych dostawców.
3.4. Każdy Użytkownik dodający informacje za pomocą dostępnych funkcjonalności jest
zobowiązany do podawania informacji w dobrej wierze i zgodnych ze stanem
rzeczywistym na moment ich wprowadzania do Aplikacji.

4. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA
4.1.

Majątkowe prawa autorskie do Aplikacji i prawa własności do bazy danych

stworzonej za jej pośrednictwem przysługują Dostawcy.
4.2. Dostawca udziela Użytkownikowi nieograniczonej czasowo ani terytorialnie,
niewyłącznej i bezpłatnej licencji na korzystanie z Aplikacji na następujących polach
eksploatacji:
a) korzystania z Aplikacji w zakresie wszystkich jej funkcjonalności,
b) zwielokrotniania tymczasowego; zapisu na urządzeniach mobilnych,
c) wyświetlania i wprowadzania informacji zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami.
4.3. Na podstawie udzielonej licencji Usługobiorca nie jest uprawniony do:
a) udzielania sublicencji,
b) jakiegokolwiek uzyskiwania informacji tak o wewnętrznej strukturze, jak i zasadach
działania Aplikacji,
c) czynienia zmian układu, dokonywania tłumaczenia, przystosowywania, a także
dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji;
d) naruszania praw Dostawcy w zakresie ochrony baz danych.
5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji jest Dostawca Logintrans Sp. z o.o. z/s w Wysokiej (52-200 Wrocław 65), przy ul. Chabrowej
4,wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Krajowy Rejestr
Sądowy pod numerem 0000162430, NIP 894 27 64 658, REGON: 932920615
5.2. Dostawca zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133,
pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania
aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach
określonych w przepisach tej ustawy.
5.3. W ramach Aplikacji przetwarzane są dane osobowe przewidziane przez profil
Użytkownika, w tym dane geolokalizacyjne Użytkownika.
5.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dobrowolnie podanych w formularzu
rejestracyjnym oraz podczas logowania jest:
a) w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi - rejestracja/logowanie Użytkownika
do Aplikacji lub do aplikacji Zakazy dla ciężarówek – Bans for trucks, której
Administratorem jest ten sam Administrator co w ust.5 pkt.5.1 oraz zgoda
Użytkownika.
b) w pozostałym zakresie - zgoda Użytkownika.
5.5. Dane są gromadzone i przetwarzane przez Dostawcę zgodnie z Polityką
Prywatności
dostępną
pod
adresem
internetowym:
http://www.trans.eu/pl/polityka-prywatnosci.
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY
6.1. Dostawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji,
zapewniając poprawność jej działania. Dostawca nie gwarantuje jednak stałej
dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego
działania.
6.2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym
m.in. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw
osób trzecich,
b) szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich
lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;
c) usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie
d) poprawność, prawidłowość czy zgodność ze stanem rzeczywistym danych, o których
mowa w ust. 2 pkt. 2.3 Regulaminu.
6.3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w
systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne
użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z
Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
7.

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI
7.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w
szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym

Regulaminie lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga
jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
7.2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych
prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub
godzących w usprawiedliwiony interes Dostawcy a w szczególności ich dobre imię,
Dostawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć
możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej
pośrednictwem usług.
7.3. Dostawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych
przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania
nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji jest równoznaczne ze zgodą na brzmienie
niniejszego regulaminu.
8.2.
Regulamin

obowiązuje
w
brzmieniu
opublikowanym
na
stronie
www.transparking.eu.
8.3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie
wskazanej w pkt 8.2.
8.4.Reklamacje
należy
przesyłać
wyłącznie
drogą
mailową
na
adres:
info@transparking.eu.Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych.
8.5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego,
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

