
REGULAMIN TRUCKER APPS 
 
Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi drogą         
elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą              
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123.) oraz warunki korzystania z TransParking -               
Truck Parking i Zakazy dla ciężarówek - Bans for Trucks (“Aplikacje Mobilne”) oraz             
webowych www.truckerapps.eu (stron www, dalej jako “Aplikacje Webowe”) (dalej zwane          
łącznie “Aplikacjami”), których właścicielem i operatorem jest Dostawca. Regulamin będzie          
także obowiązywał w stosunku do innych aplikacji oraz stron www Dostawcy, o ile takie              
odesłanie zostanie zawarte w regulaminach innych aplikacji. 
 

I. DEFINICJE  
 

1. Abonament - cykliczna odnawialna opłata za korzystanie z Pakietu Premium w           
wysokości określonej w Cenniku, uiszczana przez Użytkownika zgodnie z zasadami          
określonymi w pkt. IV Regulaminu oraz zasadami wykupienia subskrypcji         
określonymi w Warunkach korzystania z usługi Google Play sklepu z aplikacjami           
mobilnymi Google Play.  

2. Aplikacja Mobilna BT - mobilna aplikacja Zakazy dla ciężarówek – Bans For Trucks             
dostępna za pośrednictwem sklepu z aplikacjami mobilnymi Google Play,         
obsługiwanymi przez system operacyjny Android:     
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glf25.s.trafficban  

3. Aplikacja Mobilna TP - mobilna aplikacja TransParking - Truck Parking dostępna za            
pośrednictwem sklepu z aplikacjami mobilnymi Google Play, obsługiwanymi przez         
system operacyjny Android:   
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.transparking 

4. Cennik - zestawienie opłat za Abonament obowiązujące w kraju Użytkownika,          
każdorazowo udostępniane Użytkownikom w zakładce “Subskrybcje” w sklepie z         
aplikacjami mobilnymi Google Play; 

5. Dostawca - Trucker Apps Sp. z.o.o z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul.             
Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców        
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla        
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru        
Sądowego pod numerem 0000519778, NIP: 8961538638, REGON: 022470941,  

6. Konto - panel zarządzania funkcjonalnościami Aplikacji przypisany do indywidualnie         
oznaczonego Użytkownika. 

7. Pakiet Premium - różne rodzaje płatnych pakietów usług dodatkowych dostępnych w           
Aplikacjach Mobilnych, określone szczegółowo w Cenniku, dostępne dla        
Użytkownika po opłacaniu Abonamentu za pomocą sklepu z aplikacjami mobilnymi          
Google Play. 

8. Rejestracja - czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana          
z wykorzystaniem panelu rejestracji udostępnionego przez za pośrednictwem        
Aplikacji Mobilnej oraz Aplikacji Webowej. 

9. Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Dostawcę drogą elektroniczną, w tym w            
szczególności polegające na: udostępnieniu Użytkownikowi możliwości dostępu do        
Aplikacji Webowych oraz korzystania z Aplikacji Mobilnych na zasadach określonych          
w niniejszym Regulaminie. 

10. Użytkownik - osoba fizyczna która:  
a) Zarejestrowała się i zalogowała przez Aplikację, 
b) Zalogowała się przez inną Aplikację należącą do Dostawcy, która umożliwia          

korzystanie z Aplikacji, 
c) Korzysta z Aplikacji bez uprzedniego przeprowadzenia procesu rejestracji i         

logowania, o ile w przypadku danej Aplikacji jest to możliwe.  
11. Samochód ciężarowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do        

przewozu ładunków. Określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy,        
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przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9             
(łącznie z kierowcą).  

12. Aplikacja Webowa TP - podstrona internetowa      
https://truckerapps.eu/transparking/pl/map/, znajdująca się pod domeną     
https://truckerapps.eu, obejmująca usługi świadczone przez Dostawcę o podobnej        
funkcjonalności, co w przypadku Aplikacji Mobilnej TP.  
 

II. OPIS APLIKACJI I ICH PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI 
 

1. Aplikacja Mobilna BT w wersji podstawowej służy do informowania Użytkowników o           
zakazach czasowych obowiązujących kierowców Samochodów ciężarowych w       
wybranych państwach i umożliwia Użytkownikowi m.in.:  

a) śledzenie zakazów drogowych dla samochodów ciężarowych na terenie        
Europy, 

b) udostępnianie informacji o zakazach za pomocą funkcji “share”, 
c) wysyłanie informacji o błędnych zakazach,  

2. Aplikacja Webowa TP oraz Aplikacja Mobilna TP w wersji podstawowej służy do            
odnajdywania parkingów dla Samochodów ciężarowych na trasie podróży kierowcy i          
umożliwia Użytkownikowi m.in.:  

a) szukanie najbliższego parkingu, 
b) szukanie parkingów wzdłuż zaplanowanej trasy, 
c) sprawdzenie udogodnień i zabezpieczeń na parkingach, 
d) stworzenie listy ulubionych parkingów, 
e) dodawanie nowych parkingów, edycja danych dot. parkingu, 
f) wysyłanie informacji o błędnej lokalizacji parkingu, 
g) ocenę i wystawienie komentarza parkingu, 
h) szukanie najbliższych stacji paliw oraz restauracji w obrębie danego parkingu, 
i) szukanie stacji paliw oraz restauracji w obrębie danego parkingu wzdłuż          

zaplanowanej trasy, 
j) dodawanie nowych stacji paliw lub restauracji w obrębie danego parkingu, 
k) edycja danych dot. stacji paliw lub restauracji w obrębie danego parkingu.  

3. Aplikacja Mobilna BT w wersji rozszerzonej tj. w ramach dostępnych Pakietów           
Premium umożliwia Użytkownikowi m.in.:  

a) dostęp do dodatkowych funkcjonalności w obszarze kalendarza zakazów; 
b) możliwość wyszukiwania i wyświetlania zakazów na konkretny dzień, na         

kolejne dni oraz w określonych przedziałach czasowych, np. filtr godzinowy; 
c) dostępność bez ograniczeń do funkcjonalności o limitowanej częstotliwości        

korzystania, np. tłumaczenia treści zakazów na j.angielski; 
d) korzystanie z Aplikacji bez wyświetlania reklam. 

4. Funkcjonalności między Aplikacjami Mobilnymi a ich odpowiednikami w wersji         
webowej, mogą się różnić. 

5. Dane w ramach Aplikacja Webowej TP oraz Aplikacji Mobilnej TP dotyczące           
parkingów prezentowane na są na mapach pochodzących od zewnętrznych         
dostawców oraz podlegają procesowi tłumaczenia na język angielski realizowanemu         
przez zewnętrzne biuro tłumaczeń, Dostawca nie ponosi więc odpowiedzialności za          
aktualność ww. map oraz prawidłowość i leksykalną zgodność tłumaczonego tekstu z           
jego oryginalną wersję językową. 

6. W przypadku, gdy Aplikacja umożliwia dodawanie treści przez Użytkowników, 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, a także przy zastosowaniu zasad          
określonych w pkt. IV Regulaminu.  
 

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI 
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1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z           
niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z        
sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Dostawcy oraz praw osób trzecich. 

2. Każdorazowo warunkiem korzystania z Aplikacji, jest zapoznanie się z treścią          
Regulaminu oraz akceptacja treści Regulaminu. Akceptacja przez Użytkownika        
postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika        
oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz           
w pełni akceptuje jego postanowienia. 

3. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować         
działanie Aplikacji lub narazić Dostawcę na utratę renomy, dobrego imienia lub na            
jakąkolwiek szkodę. 

4. Użytkownik korzystający z Aplikacji zobowiązany jest w szczególności do: 
a) korzystania z Aplikacji i dostępnych za ich pośrednictwem Usług, zgodnie z           

ich charakterem i przeznaczeniem, 
b) korzystania z Aplikacji i dostępnych za jej pośrednictwem Usług w sposób           

niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie       
określonego oprogramowania lub urządzeń, 

c) niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z Kont innych Użytkowników         
lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Użytkownika          
innym Użytkownikom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub       
wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont           
innych Użytkowników, 

d) powstrzymania się od korzystania z Aplikacji w sposób uciążliwy dla innych           
Użytkowników oraz dla Dostawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych innych         
Użytkowników (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im          
praw. 

5. Korzystanie z Aplikacji nie jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi         
jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiejkolwiek chronionej zawartości          
dostępnej za jej pośrednictwem, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w pkt. VI           
niniejszego Regulaminu. 

6. Użytkownicy mają dostęp do Aplikacji również z terytorium znajdującego się poza           
granicami kraju Użytkownika. Jednakże Dostawca zastrzega sobie prawo        
wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z niektórych Usług dostępnych za         
pośrednictwem Aplikacji. 

7. Użytkownik może uzyskać od Dostawcy pomoc związaną z technicznymi         
problemami, które mogą wystąpić podczas korzystania z Aplikacji, poprzez         
przesłanie Dostawcy drogą elektroniczną na adres info@truckerapps.eu pytania. 

8. Z Aplikacji mogą korzystać osoby które:  
a) zarejestrowały Konto w ramach Aplikacji Mobilnej zgodnie z postanowieniami         

pkt. IV Regulaminu; lub 
b) korzystają z Aplikacji Webowej lub z Aplikacji Mobilnej TP bez rejestracji           

Konta (m.in. poprzez zalogowanie przez konto Facebook lub, konto Google).  
9. Dla poprawnego korzystania z Aplikacji Webowej należy posiadać urządzenie         

pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do           
przeglądania jej zasobów tj. następujących wersji przeglądarki: Opera/ Mozilla         
Firefox/ Safari/ Microsoft Edge/ Google Chrome.  

10. Dla poprawnego korzystania z Aplikacji Mobilnej należy:  
a) pobrać Aplikację Mobilną poprzez sklep z aplikacjami mobilnymi Google Play          

(w tym celu niezbędne jest posiadanie uprzednio założonego konta Google), 
b) zainstalować Aplikację Mobilną na urządzeniu mobilnym, spełniającym       

wymagania techniczne określone w opisie Aplikacji Mobilnej w sklepie Google          
Play, 

c) w przypadku Aplikacji Mobilnej BT oraz wolu zakupu Pakietu Premium -           
utworzyć konto w Aplikacji Mobilnej tj. wykorzystać do logowania dane, jakimi           
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Użytkownik posługuje się w innych Aplikacjach Mobilnych Dostawcy (o ile jest           
to możliwe).  

11. Zasady pobierania oraz korzystania z Aplikacji Mobilnej określa regulamin         
korzystania ze sklepu z aplikacjami mobilnymi Google Play Store. Podmiotem          
odpowiedzialnym za udostępnienie Aplikacji Mobilnej, a także za prawidłowość         
przesyłu danych i instalacji Aplikacji Mobilnej jest w tym przypadku          
operator/właściciel sklepu z aplikacjami mobilnymi Google Play Store, natomiast,         
zasady korzystania przez Użytkownika z Aplikacji Mobilnej określone są w niniejszym           
Regulaminie. 

12. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość udostępnienia, przesyłu        
danych, instalacji i korzystania z Aplikacji Mobilnej pobranej przez Użytkownika za           
pośrednictwem dostawcy innego niż sklep z aplikacjami mobilnymi Google Play          
Store. 

13. Poprzez korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji, w tym poprzez pobranie i           
zainstalowanie Aplikacji Mobilnej, Użytkownik udziela Dostawcy zgody na        
wprowadzenie niezbędnych aktualizacji Aplikacji oraz wyraża wolę każdorazowego        
pobierania i instalowania dostępnych aktualizacji oprogramowania, zgodnie z        
zaleceniami Dostawcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość        
udostępnienia, przesyłu danych, instalacji i korzystania z poprzednich wersji         
Aplikacji, z której Użytkownik korzysta bez pobierania i instalowania dostępnych          
najnowszych aktualizacji Aplikacji. 
 

 
IV. TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA W APLIKACJACH MOBILNYCH 

 
1. W celu założenia Konta Użytkownika w Aplikacji Mobilnej, Użytkownik musi posiadać           

uprzednio założone i aktywne konto Google lub konto na portalu Facebook. 
2. Do założenia Konta Użytkownika w Aplikacji Mobilnej i/lub zakupu Pakietu Premium           

przez osoby fizyczne mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np.          
osoby, które ukończyły 13 lat, a mają mniej niż 18 lat) niezbędna jest zgoda opiekuna               
prawnego. Założenie Konta jest rozumiane jako złożenie oświadczenia o posiadaniu          
zgody opiekuna prawnego. 

3. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika w Aplikacji Mobilnej jest konieczne         
do: 

a) korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Dostawcę za         
pośrednictwem Aplikacji Mobilnej BT, w tym do uzyskania możliwości korzystania z           
Pakietów Premium; 

b) korzystania przez Użytkownika z funkcji Aplikacji Mobilnej TP udostępnionych tylko          
dla zalogowanych Użytkowników. 

4. Utworzenie oraz korzystanie z Konta jest dobrowolne oraz bezpłatne w zakresie           
funkcji podstawowych Aplikacji Mobilnej. 

5. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe,          
zaciągnięte z konta Google lub konta Użytkownika na portalu Facebook, poprzez           
wybór opcji “Zaloguj przez Google”, “Zaloguj przez Facebook”, a następnie          
zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności Dostawcy. 

6. Podczas procesu Rejestracji Użytkownik otrzymuje w Aplikacji Mobilnej nazwę         
Użytkownika oraz hasło, umożliwiające Użytkownikowi dalsze logowanie (dostęp) do         
indywidualnego Konta Użytkownika, tożsame z nazwą Użytkownika i jego hasłem          
dostępu do konta użytego do rejestracji w Aplikacji Mobilnej tj. jego konta Google lub              
Facebook. 

7. Wygenerowane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji login i hasło,         
umożliwiające Użytkownikowi dalsze logowanie (dostęp) do indywidualnego Konta        
Użytkownika w Aplikacji Mobilnej TP stanowić będzie również login i hasło,           
umożliwiające Użytkownikowi logowanie (dostęp) do indywidualnego Konta       



Użytkownika w Aplikacji Mobilnej BT bez konieczności uprzedniego przeprowadzenia         
procesu rejestracji Użytkownika również w Aplikacji Mobilnej BT. 

8. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do swojego           
indywidualnego Konta w Aplikacji Mobilnej powiązanego z nazwą Użytkownika.         
Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom        
trzecim swojego hasła dostępu do Konta. 

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub        
nieaktualnych danych osobowych, w szczególności w Aplikacjach, w których w          
ramach udostępnionych przez Dostawcę funkcjonalności możliwe jest wprowadzenie        
przez Użytkownika zmian w indywidualnym Koncie Użytkownika, m.in. w zakresie          
loginu lub awatara Użytkownika. 

 
V. ZAMIESZCZANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW W APLIKACJACH 

 
1. Użytkownik korzystający z Aplikacji uprawniony jest do zasilania bazy danych          

Aplikacji oraz wspierania rozwoju Aplikacji, w szczególności poprzez: udzielanie         
odpowiedzi na zapytania aktualizacyjne wysuwane przez Aplikacje, zamieszczanie w         
Aplikacjach informacji, danych, zdjęć, opinii, komentarzy i innych zasobów, które          
wyświetlają się w szacie graficznej Aplikacji (“Materiały”), szczegółowo określonych         
w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Dostawca zaleca umieszczanie tylko i wyłącznie Materiałów zgodnych z tematyką          
Aplikacji oraz jej celem i pożądanym przez Dostawcę kierunkiem rozwoju Aplikacji,           
wskazywanym Użytkownikom np. poprzez zapytania aktualizacyjne. 

3. Użytkownik może zamieszczać w Aplikacjach wyłącznie Materiały, na których         
publikację uzyskał zgodę, jest ich autorem lub względem których posiada          
uprawnienia do rozporządzania, w zakresie umożliwiającym udzielenie Dostawcy        
licencji na korzystanie z Materiału w zakresie określonym poniżej. Zabronione jest           
zamieszczanie Materiałów mogących naruszać prawa osób trzecich lub Dostawcy, w          
tym w szczególności naruszających prawa autorskie, prawa własności przemysłowej         
lub dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów.  

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób         
trzecich. W przypadku zgłoszenia Dostawcy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich         
powstałych wskutek zamieszczenia przez Użytkownika Materiału niezgodnego z        
postanowieniami niniejszego Regulaminu Użytkownik podejmie na swój koszt        
wszelkie środki obrony Dostawcy przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich         
oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniósł Dostawca wskutek         
podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie. 

5. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Materiału (np. zdjęcia, filmu)         
zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie        
zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.) Użytkownik jest zobligowany przed          
zamieszczeniem danego zdjęcia w Aplikacji uzyskać zezwolenie na        
rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Odpowiedzialność       
za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek            
został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik, który        
zamieścił dany Materiał. 

6. Umieszczenie Materiału w Aplikacji przez Użytkownika stanowi jednocześnie        
oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia do          
rozporządzania Materiałem, w tym, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do           
Materiału w zakresie umożliwiającym udzielenie Dostawcy licencji na korzystanie z          
Materiału w zakresie określonym poniżej.  

7. Użytkownik korzystający z Aplikacji zobowiązany jest w szczególności do: 
a) nieumieszczania kilkukrotnie w Aplikacjach tych samych Materiałów, w        

szczególności informacji lub danych, 



b) nieumieszczania w Aplikacjach, bez wyraźnej zgody Dostawcy, jakichkolwiek        
Materiałów, w szczególności informacji lub danych o charakterze        
promocyjnym lub reklamowym; 

c) nieumieszczania w Aplikacjach Materiałów zawierających treści o charakterze        
bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo,       
wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych       
powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierających       
treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm,      
propagujących przemoc oraz obrażających uczucia religijne. 

8. Naruszenie zasad zamieszczania Materiałów określonych w niniejszym punkcie, w         
szczególności zakazów określonych w ust. 7 powyżej, będzie skutkowało         
natychmiastowym usunięciem z Aplikacji zamieszczonych przez Użytkownika       
wszelkich elementów niezgodnych z postanowieniami niniejszego punktu. 

9. Dostawca zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo do usunięcia         
Materiałów bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny, w         
szczególności w razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia          
Materiałów czy zakresu uprawnień Użytkownika do umieszczanych w Aplikacji treści,          
np. zdjęć zawierających znaki wodne innych serwisów, zdjęć z gazet, czasopism,           
książek itp. 

10. Dostawca zastrzega sobie prawo do moderowania danych dodawanych do Aplikacji          
w celu zachowania ich spójności i poprawności Aplikacji, w szczególności do           
poprawiania błędów językowych i merytorycznych w linkach, opisach i opiniach oraz           
zmiany przypisania zdjęć do miejsc. 

11. Każdorazowe zamieszczenie przez Użytkownika dowolnego Materiału w Aplikacji        
oznacza udzielenie Dostawcy bezwarunkowej, nieograniczonej terytorialnie,      
nieodpłatnej zgody na prezentowanie przedmiotowego Materiału w Aplikacji, każdej z          
podstron Aplikacji i dowolnej części serwisu TruckerApps. W przypadku         
udostępniania, publikacji lub przesyłania w Aplikacjach lub w powiązaniu z nimi           
Materiałów objętych prawami własności intelektualnej Użytkownika, w momencie        
zamieszczenia takiego Materiału, Użytkownik udziela Dostawcy licencji niewyłącznej,        
zbywalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do          
korzystania, wykorzystywania, dystrybuowania, modyfikowania, uruchamiania,     
kopiowania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania Materiału, tłumaczenia jego        
treści i tworzenia na jego podstawie utworów pochodnych (“Licencja”).  

12. Licencja obejmuje wszelkie znane w momencie jej udzielenia pola eksploatacji, w           
tym w szczególności:  

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na         
nośnikach video, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym w          
Internecie),  

b) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,  
c) obrót w kraju i za granicą,  
d) tłumaczenie, uzupełnianie, sporządzanie opracowań, 
e) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  
f) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
g) wykorzystanie na stronach internetowych oraz w portalach       

społecznościowych, 
h) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu          

danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i      
bezprzewodowe, 

i) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tego dostęp            
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

13. Użytkownik zachowuje autorskie prawa osobiste do Materiałów objętych prawami         
własności intelektualnej Użytkownika oraz autorskie prawa majątkowe w zakresie         
niekolidującym z udzieloną Licencją, w tym może usunąć poszczególne elementy          



Materiałów lub wszystkie Materiały jednocześnie, usuwając konto. Licencja wygasa         
w momencie usunięcia  Materiałów Użytkownika z systemów Dostawcy. 

14. Po usunięciu Materiałów z Aplikacji nie będą one widoczne w szacie graficznej            
Aplikacji, jednakże mogą nadal być obecne w innym systemach Dostawcy, w           
przypadku gdy: 

a) niemożliwe jest natychmiastowe usunięcie Materiałów z powodu ograniczeń        
technicznych; 

b) Materiały Użytkownika zostały wykorzystane przez inne osoby zgodnie z         
licencją i osoby te ich nie usunęły (w którym to przypadku licencja obowiązuje             
do momentu usunięcia Materiałów); lub 

c) natychmiastowe usunięcie Materiałów ograniczyłoby możliwość zbadania i       
stwierdzenia podejmowania przez Użytkownika działalności niezgodnej z       
prawem lub naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego       
Regulaminu; 

d) konieczności wypełnienia przez Dostawcę obowiązku prawnego, takiego jak        
zachowanie dowodów; lub 

e) konieczności wykonania przez Dostawcę żądania organu sądowego lub        
administracyjnego, organu ścigania lub administracji publicznej; 

w którym to przypadku treści zostaną zachowane przez okres nie dłuższy niż jest to              
konieczne do celów, do których zostały zachowane (dokładny czas trwania będzie           
określany indywidualnie). W każdym z powyższych przypadków Licencja będzie         
obowiązywała do momentu całkowitego usunięcia treści. 

15. Użytkownik udziela Dostawcy zgody na wykorzystywanie bez żadnego        
wynagrodzenia jego imienia i nazwiska i zdjęcia profilowego oraz informacji o           
działaniach podejmowanych przez niego w Aplikacjach w celach promocyjnych lub          
marketingowych. 

 
VI. ZAMÓWIENIE USŁUG ODPŁATNYCH 

 
1. Korzystanie z Aplikacji Webowych jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że: 

a) Dostawca może wprowadzić ograniczenia lub wyłączenia zakresu       
udostępnionych nieodpłatnie funkcji podstawowych Aplikacji Webowej oraz       
ograniczyć częstotliwość nieodpłatnego korzystania z niektórych funkcji       
Aplikacji Webowej lub rozpocząć naliczanie opłat za niektóre dotychczasowe         
funkcje i dodatkowe, nowe funkcjonalności, w tym za korzystanie z Aplikacji           
Webowej bez reklam;  

b) korzystanie z niektórych funkcjonalności będzie uzależnione od dokonania        
przez Użytkownika rejestracji i założenia indywidualnego Konta Użytkownika        
lub zalogowania się do Aplikacji Webowej przy użyciu już posiadanego loginu           
i hasła.  

2. Pobranie Aplikacji Mobilnej przez Użytkownika oraz korzystanie z funkcji         
podstawowych Aplikacji Mobilnej jest nieodpłatne. Korzystanie z Aplikacji Mobilnych         
w wersji rozszerzonej, w ramach tzw. Pakietów Premium jest odpłatne. 

3. Dostawca zastrzega sobie jednak prawo do ograniczenia lub wyłączenia zakresu          
udostępnionych nieodpłatnie funkcji podstawowych i nowych funkcji Aplikacji        
Mobilnej oraz do ograniczenia częstotliwości nieodpłatnego korzystania z niektórych         
funkcji podstawowych Aplikacji Mobilnej i włączenia niektórych ww. funkcji do          
Pakietów Premium (np. korzystanie z Aplikacji Mobilnej bez reklam). 

4. Odpłatne funkcje Aplikacji Mobilnych w ramach Pakietów Premium są dostępne tylko           
dla zarejestrowanego i zalogowanego Użytkownika Aplikacji Mobilnej, po opłaceniu         
Abonamentu w jednym z 3 dostępnych wariantów: Abonament miesięczny,         
Abonament 6-miesięczny i 12-miesięczny. Abonamenty mogą mieć charakter        
samoodnawialnej subskrypcji. 



5. Złożenie zamówienia na Pakiet Premium realizowane jest za pośrednictwem         
autoryzowanego sprzedawcy produktów Dostawcy, tj. sklepu z aplikacjami mobilnymi         
Google Play, który prowadzi sprzedaż produktów Dostawcy na własny rachunek. 

6. Złożenie zamówienia na Pakiet Premium następuje poprzez wybranie wariantu         
Pakietu Premium z widocznych w Aplikacji Mobilnej odpowiednich opcji Pakietu          
Premium opisanych w Cenniku oraz wyboru wariantu Abonamentu i dalsze          
postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi w Aplikacji        
Mobilnej oraz opłacenie Abonamentu w sposób określony w Warunkach korzystania          
z usługi Google Play dostępnych na stronie internetowej:        
https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/. 

7. Zamówienie Pakietu Premium podlega automatycznej weryfikacji przez sklep z         
aplikacjami mobilnymi Google Play, który potwierdza Użytkownikowi, że zamówienie         
zostało złożone prawidłowo, a następnie, że Użytkownikowi przyznano dostęp do          
Pakietu Premium Aplikacji Mobilnej i okresie na jaki udostępniono Pakiet Premium. 

8. Sklep z aplikacjami mobilnymi Google Play przystępuje do realizacji zamówienia na           
Pakiet Premium po otrzymaniu płatności za Abonament, uiszczonej przez         
Użytkownika zgodnie z odrębnymi regulacjami płatności określonymi w Regulaminie         
sklepu z aplikacjami mobilnymi Google Play, realizowanymi w ramach form płatności           
dostępnych w ramach Centrum Płatności Google Play, w tym przez wybranych przez            
Google dostawców usług płatniczych - partnerów Google. W przypadku korzystania          
przez Użytkownika z pośrednictwa operatorów płatności online może być konieczne          
zaakceptowanie regulaminu świadczenia takich usług przez dany podmiot. 

9. Uiszczenie płatności za Abonament jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi         
licencji na korzystanie z Aplikacji na zasadach określonych w pkt. VII Regulaminu. 

10. Okres Abonamentu każdorazowo zaczyna się w pierwszym dniu od przyznania          
dostępu przez Dostawcę i kończy się z ostatnim dniem okresu na jaki w ramach              
dostępnych wariantów wykupiony Abonament, z wyłączeniem subskrypcji       
samoodnawiającej się. 

11. Jeśli Użytkownik w ramach zakupów w sklepie z aplikacjami mobilnymi Google Play            
wykupi samoodnawiającą się, okresową subskrypcję Pakietu Premium, konto        
zakupowe Użytkownika będzie cyklicznie obciążane opłatą subskrypcyjną       
odpowiadającą wysokości Abonamentu za wybraną długość okresu subskrypcji        
określonego w Cenniku aż do anulowania przez Użytkownika subskrypcji. W          
przeciwnym wypadku po upływie początkowego okresu objętego subskrypcją, a         
następnie każdego kolejnego okresu objętego subskrypcją, subskrypcja wykupiona        
przez Użytkownika będzie automatycznie przedłużana na następny, taki sam okres,          
nawet mimo jednoczesnego zlikwidowania Konta w Aplikacji lub usunięcia Aplikacji z           
urządzenia Użytkownika końcowego. 

 
VII. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA 

 
1. Majątkowe prawa autorskie i zależne do Aplikacji i prawa własności baz danych            

stworzonych za ich pośrednictwem, przysługują Dostawcy. 
2. W zakresie Aplikacji Mobilnych, działając z upoważnienia Dostawcy, na podstawie          

odrębnej umowy, autoryzowany sprzedawca produktów Dostawcy, tj. sklep z         
aplikacjami mobilnymi Google Play, który prowadzi sprzedaż produktów Dostawcy, w          
momencie uiszczenia płatności za Abonament udziela Użytkownikowi licencji na         
korzystanie z Aplikacji na zasadach określonych w Warunkach korzystania z usługi           
Google Play dostępnych na stronie internetowej:      
https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/. 

3. W zakresie Aplikacji Webowych, w momencie rozpoczęcia korzystania z Aplikacji          
Webowej i tylko na czas korzystania z niej, Dostawca udziela Użytkownikowi licencji            
na korzystanie z Aplikacji Webowej na następujących polach eksploatacji: 

a) korzystania z Aplikacji w zakresie niektórych jej funkcjonalności (w przypadku          
wprowadzenia odpłatności, korzystanie z niektórych funkcjonalności, a tym        

https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/
https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/


samym licencja na nie, będzie uzależniona od dokonania opłat bądź          
rejestracji), 

b) zwielokrotniania tymczasowego, 
c) wyświetlania i wprowadzania informacji zgodnie z dostępnymi       

funkcjonalnościami.  
4. Na podstawie udzielonej licencji Użytkownik 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.  

 
VIII. DANE OSOBOWE  

 
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dostawca. Przetwarzanie       

danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług oferowanych przez Dostawcę           
za pośrednictwem Aplikacji.  

2. Podstawa prawna, cel, zakres i okres przetwarzania danych osobowych oraz          
uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych         
osobowych, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych          
osobowych są szczegółowo określone w Polityce Prywatności Trucker Apps         
dostępnej pod adresem: https://truckerapps.eu/privacy_policy_PL.pdf oraz w w       
opisie Aplikacji Mobilnej w sklepie Google Play i w bezpośrednio w zakładce “O             
Aplikacji” danej Aplikacji Mobilnej. Dane są gromadzone i przetwarzane przez          
Dostawcę zgodnie z Polityką Prywatności Trucker Apps.  

3. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę danych          
zamieszczonych przez Użytkownika w Aplikacji, w celu badania rynku oraz          
zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na          
potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Dostawcę. 
 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY 
 

1. Dostawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji,        
zapewniając poprawność ich działania. Dostawca nie gwarantuje jednak stałej         
dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego        
działania. 

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;  

c) usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie;  
d) poprawność, prawidłowość czy zgodność ze stanem rzeczywistym danych        

dostarczanych przez Dostawcę w Aplikacjach. 
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 ze         
Strony www bądź Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług. 

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie         
usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte         
umowy, a które uniemożliwiają lub utrudniają poprawne działanie Aplikacji Dostawcy.  

5. Dane przedstawione w Aplikacjach są dostarczane Dostawcy przez inne podmioty,          
tym samym Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, prawidłowość,         

https://truckerapps.eu/privacy_policy_PL.pdf


czy zgodność ze stanem rzeczywistym tych danych. Informacje zamieszczone w          
Aplikacjach mogą służyć jedynie jako informacja pomocnicza. Tym samym Dostawca          
nie odpowiada za konsekwencje decyzji podjętych w oparciu o informacje w nich            
zawarte w Aplikacjach. Dostawca wskazuje, że informacje zawarte w Aplikacjach i           
oraz na Stronie www, pomimo dołożenia należytej staranności przez Dostawcę,          
mogą odbiegać od rzeczywistych. 
 

X. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUG I PRAWO ODSTĄPIENIA 
 

1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji. Brak jest           
minimalnego czasu trwania zobowiązań stron dotyczących korzystania z Aplikacji, z          
wyjątkiem ewentualnych zobowiązań wynikających z zawartej przez Użytkownika z         
Google Play umowy udostępnienia treści cyfrowych dotyczących korzystania z         
Aplikacji Mobilnych w ramach nabytych Pakietów Premium. 

2. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę na korzystanie z Aplikacji,           
poprzez usunięcie Konta z Aplikacji Webowej lub usunięcie Aplikacji Mobilnej z           
urządzenia mobilnego Użytkownika, przy czym usunięcie Konta równoznaczne jest z          
rozwiązaniem umowy licencyjnej na korzystanie z danej Aplikacji zawartej z Google           
Play oraz z utratą dostępu do Konta i możliwości korzystania z Aplikacji, jednakże nie              
oznacza anulowania subskrybcji zgodnie z pkt. VI. ust. 11 Regulaminu. 

3. 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 jego dobre imię,           
Dostawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć          
możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej          
pośrednictwem usług. 

4. Dostawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych           
przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych           
funkcjonalności świadczonych za jej pośrednictwem. 

5. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zakupu Pakietu Premium zawartej z           
Google Play w terminie 14 (czternastu) dni, przy uwzględnieniu zasad okreslonych w            
Warunkach korzystania z usługi Google Play dostępnych na stronie internetowej:          
https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/. W ww. dokumencie Użytkownik     
znajdzie również szczegółowe zasady realizowania płatności, anulowania subskrypcji        
oraz zwrotów. Odstąpienie od umowy sprzedaży uznaje się również za odstąpienie           
od umowy licencyjnej na korzystanie z rozszerzonych funkcjonalności Aplikacji w          
zakresie Pakietu Premium. 
 

XI. ZMIANA REGULAMINU I CENNIKA 
 

1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w szczególności przypadku          
wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: 

a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną        
przez Dostawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w          
Regulaminie; 

b) konieczność dostosowania działalności Dostawcy do nakazów, orzeczeń,       
postanowień lub wytycznych wynikających z: decyzji właściwego w zakresie         
działalności Dostawcy organu administracji publicznej wpływającej na       
wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie lub orzeczenia         
sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Dostawcy       
wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie; 

c) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dostawcę        
spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w       
szczególności aktualizacji wymagań technicznych); 

https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/


d) zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Dostawcę usług, do których          
stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych,       
modyfikację lub wycofanie przez Dostawcę dotychczasowych funkcjonalności       
lub usług objętych Regulaminem; 

e) połączenie, podział albo przekształcenie Dostawcy lub zmiana innych danych         
Dostawcy. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4, zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego            
tekstu Regulaminu w Aplikacji, tj. na stronie internetowej Aplikacji Webowej          
https://truckerapps.eu/Regulations_TruckerApps_PL.pdf oraz w zakładce “O     
Aplikacji” w Aplikacji Mobilnej. Zmiana danych teleadresowych (w tym adresów          
elektronicznych i adresów stron WWW) wskazanych w Regulaminie lub oczywistych          
omyłek pisarskich, jak również dodanie nowych funkcjonalności, nie stanowią zmiany          
Regulaminu. 

3. Sklep z Aplikacjami Mobilnymi Google Play ma prawo do zmiany Cennika w każdym             
czasie na zasadach określonych w Warunkach korzystania z usługi Google Play           
dostępnych na stronie internetowej:    
https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/. Zmiany cennika będą    
każdorazowo udostępniane Użytkownikom w zakładce “Subskrybcje” w sklepie z         
aplikacjami mobilnymi Google Play. 

4. Zmiana Cennika nie spowoduje zmiany ceny opłaconego przed wejściem w życie           
zmiany Abonamentu. 

5. Dostawca ma prawo wprowadzać okresowe rabaty, promocje i inne czasowe obniżki           
stawek z Cennika. Zmiany te nie stanowią zmiany Cennika w rozumieniu ust. 3 i nie               
powodują możliwości wypowiedzenia umowy. 
 

XII. REKLAMACJE 
 

1. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności oraz pełnej i efektywnej          
dostępności bieżących zasobów Aplikacji Mobilnej na poziomie 90% w skali          
miesiąca.  

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Google Play wobec Użytkownika, z tytułu          
niezgodności działania Google Play lub działania Aplikacji Mobilnej z zawartą umową           
udostępnienia treści cyfrowych lub umową licencji są określone powszechnie         
obowiązującymi przepisami prawa oraz w Warunkach korzystania z usługi Google          
Play dostępnych na stronie internetowej:     
https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/. 

3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Dostawcy wobec Użytkownika, z tytułu         
niezapewnienia dostępności funkcjonalności Aplikacji i niezgodności treści zawartych        
w Aplikacji z prawem, zawartą umową korzystania z Aplikacji lub umową licencji są             
określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi       
postanowieniami Regulaminu. 

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności określonych w ust. 3 i w przypadku           
skierowania reklamacji do Dostawcy, Użytkownik powinien przesłać informacje o tym          
fakcie listownie na adres ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polska lub poprzez e-mail             
na adres info@truckerapps.eu. W zgłoszeniu zaleca się wskazać niezgodność, jaką          
zdaniem Użytkownika posiada Aplikacja, oraz jeżeli jest to możliwe –          
udokumentować rzeczoną niezgodność, datę wystąpienia niezgodności i żądanie        
sposobu doprowadzenia do zgodności usługi z umową zgodnie z art. 560 i nast.             
Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają         
charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji. 

5. Dostawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.            
Brak ustosunkowania się Dostawcy w powyższym terminie oznacza, że Dostawca          
uznał reklamację za uzasadnioną. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika       
będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i        

https://truckerapps.eu/Regulations_TruckerApps_PL.pdf
https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/
https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/


dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w           
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników        
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy        
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod        
następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

●  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 
●  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; 
●  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

7. Użytkownik będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie)         
następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów       
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

8. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu          
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o               
Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem              
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin         
organizacji i działania stałych polubownych sąd.w konsumenckich określa        
rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia            
regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sąd.w polubownych         
przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356). 

9. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji          
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej               
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe              
rozwiązanie sporu między Użytkownikem, a Dostawca. Informacja na temat zasad i           
trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji        
Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych         
poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

10. Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej        
ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło       
informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać         
pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. 
 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Korzystanie z Aplikacji jest równoznaczne ze zgodą na brzmienie niniejszego          
Regulaminu. 

2. Regulamin obowiązuje w brzmieniu opublikowanym na stronie       
https://truckerapps/Regulations_TruckerApps_PL.pdf  

3. Wszelkie spory z przedsiębiorcami powstałe na tle niniejszego regulaminu, będą          
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. 

4. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie            
wskazanej w pkt 2. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają       
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

 
  

https://truckerapps/Regulations_TruckerApps_PL.pdf


Załącznik nr 1 - Dane przekazywane przez Użytkowników 
 
Aplikacja TransParking: 
 

1. Przekazywanie danych lokalizacyjnych POI (współrzędnych) parkingów oraz miejsc 
parkingowych (Parking Spot) podczas:  

a. dodawania parkingów  
b. edycji parkingów  

2. Usuwania niepoprawnych / błędnych parkingów 
3. Dane związane z informacją o opłatach za parking / miejsce parkingowe 
4. Wszystkie dane związane z udogodnieniami parkingów - Facilities np (ale może być 

więcej - podaje przykłady) 
a. Bezpieczeństwo parkingów 

i. ogrodzenie  
ii. oświetlenie 
iii. monitoring 
iv. ochrona 
v. Towary niebezpieczne 

b. Komfort  
i. nocleg 
ii. prąd 
iii. toaleta 
iv. wifi 
v. prysznic 
vi. punkt medyczny  
vii. siłownia 
viii. kuchnia 
ix. woda 
x. pralnia 

c. Infrastruktura  
i. myjnia 
ii. warsztat 
iii. bankomat 
iv. sklep 
v. kantor 
vi. >25m  
vii. skup palet 
viii. CB Serwis 
ix. Tacho Serwis 
x. Psychotesty  
xi. Autohof 

d. Liczba miejsc parkingowych  
e. Dane lokalizacyjne parkingów w tym miejscowość / adres / współrzędne 

5. Dane związane z nazwami o lokalizacją Stacji Benzynowych  
6. Dane związane z nazwami i lokalizacją Restauracji / Barów  
7. Informacją o honorowaniu kart paliwowych na danej stacji / parkingu oraz o rodzaju 

tych kart. (teraz my dajemy te dane ale możliwe że w przyszłości będą dawać je 
użytkownicy 



a. Rozrywka (będzie w przyszłości) - DISCO, Gambling 
8. Zdjęcia dodawane przez użytkowników do parkingów (dodają zdjęcia restauracji, 

parkingów, toalet itp) 
9. Komentarze do parkingów 
10. Oceny Parkingów  
11. Wszystkich danych użytkowników  (zdjęcie, nick) - przy dodawaniu parkingu / 

komentarzu do parkingu, ocenie pokazujemy kto dodał te informacje 
12. Użytkownicy są w publicznym rankingu osób które dają nam najwięcej danych stąd 

ich nick i zdjęcie to publicznego rankingu 
13. Dane związane z zajętością parkingów.  

 
Bans For Trucks: - możliwość zmiany maila i awatara Użytkownika 
 
Przekazywanie danych:  

a. o niepoprawnych zakazach;  
b. o nowych zakazach; 
c. o brakujących zakazach. 


