REGULAMIN TRUCKER APPS
Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) ma zastosowanie do Aplikacji mobilnych oraz
webowych (stron www) TransParking oraz Bans for Trucks . Regulamin będzie także
obowiązywał w stosunku do innych aplikacji oraz stron www Dostawcy, o ile takie odesłanie
zostanie zawarte w regulaminach innych aplikacji.
1.

2.

DEFINICJE
1.1.
Aplikacja BT - mobilna aplikacja Zakazy dla ciężarówek – Bans For Trucks;
1.2.
Aplikacja TP - mobilna aplikacja TransParking;
1.3.
Aplikacja - Aplikacja BT bądź TP bądź inna aplikacja mobilna należąca do
Dostawcy, która odsyła do niniejszego Regulaminu.
1.4.
Dostawca - Trucker Apps Sp. z.o.o z siedzibą w Wysokiej, posiadającą
adres: ul. Brzozowa 2 / 9, 52-200 Wysoka, zarejestrowaną 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,
1.5.
Użytkownik - osoba fizyczna która:
1.5.1.
Zarejestrowała się przez Stronę www,
1.5.2.
Zarejestrowała się przez Aplikację,
1.5.3.
Zarejestrowała się przez inną Stronę www bądź aplikację należącą do
Dostawcy, która umożliwia korzystanie z Aplikacji bądź Strony www.
1.6.
Samochód ciężarowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie
do przewozu
ładunków. Określenie to obejmuje również samochód
ciężarowo-osobowy, przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i
osób w liczbie od 4 do 9 (łącznie z kierowcą).
1.7.
Strona
www
BT
strona
internetowa
znajdująca
się
pod
domeną.https://bansfortrucks.eu i https://truckerapps.eu,, obejmująca usługi
świadczone przez dostawcę o podobnej funkcjonalności, co w przypadku
Aplikacji BT.
1.8.
Strona www TP - strona internetowa znajdująca się pod domeną
https://transparking.eu i https://truckerapps.eu.
1.9.
Strona www - Strona www BT bądź TP bądź inna strona www rozumiana jako
inna aplikacja webowa należąca do Dostawcy, która odsyła do niniejszego
Regulaminu.
WARUNKI KORZYSTANIA
2.1.
Dla poprawnego korzystania ze Stron www należy posiadać urządzenie
obsługujące następujące wersje przeglądarki: Opera/ Mozila Firefox/ Safari/
Microsoft Edge/ Google Chrome, a następnie dokonać logowania lub
zarejestrować konto Użytkownika.
2.2.
Dla korzystania z Aplikacji należy:
2.2.1.
pobrać Aplikację poprzez Sklep Google Play (niezbędne konto
Google),
2.2.2.
zainstalować Aplikację na urządzeniu mobilnym, spełniającym wymogi
określone w pkt 2.2.4,

2.2.3.

3.

utworzyć konto w Aplikacji lub wykorzystać do logowania dane, jakimi
Użytkownik posługuje się w innych aplikacjach Dostawcy (o ile jest to
możliwe).
2.3.
Dla poprawnego działania Aplikacji należy posiadać urządzenie mobilne
spełniające wymagania techniczne określone w opisie Aplikacji w sklepie
google play.
2.4.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi
Użytkownik ma zawarte umowy.
2.5.
Dane przedstawione na Stronie www i Aplikacji są dostarczone Dostawcy
przez inne podmioty, tym samym Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za
poprawność, prawidłowość, czy zgodność ze stanem rzeczywistym tych
danych. Informacje zamieszczone na Stronie www oraz Aplikacji mogą służyć
jedynie jako informacja pomocnicza. Tym samym Dostawca nie odpowiada za
konsekwencje decyzji podjętych w oparciu o informacje w nich zawarte.
Dostawca wskazuje, że informacje zawarte w Aplikacji oraz na Stronie www,
pomimo dołożenia należytej staranności przez Dostawcę, mogą odbiegać od
rzeczywistych.
2.6.
Korzystanie ze Strony www oraz Aplikacji jest bezpłatne, z tym
zastrzeżeniem, że:
2.6.1.
Dostawca może wprowadzić opłaty za dodatkowe funkcjonalności;
2.6.2.
korzystanie z niektórych funkcjonalności będzie uzależnione od
dokonania przez Użytkownika rejestracji.
2.7.
Ze Strony www oraz Aplikacji mogą korzystać osoby które:
2.7.1.
zarejestrowały konto w ramach Aplikacji, Strony www (dalej:
Zarejestrowany) lub
2.7.2.
korzystają ze Strony www bez rejestracji konta (m.in. poprzez
zalogowanie przez konto Facebook, Google).
2.7.3.
W przypadku skorzystania z odpłatnych funkcjonalności Użytkownik
po dokonaniu opłat i udostępnieniu mu tychże funkcjonalności przez
Dostawcę, traci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług.
FUNKCJONALNOŚCI
3.1.
Strona www BT oraz Aplikacja BT umożliwia Użytkownikowi:
3.1.1.
śledzenie zakazów drogowych dla samochodów ciężarowych na
terenie Europy,
3.1.2.
udostępnianie informacji o zakazach za pomocą funkcji “share”,
3.1.3.
dodawanie nowych zakazów, edycja danych dot. zakazów,
3.1.4.
wysyłanie informacji o błędnych zakazach,
3.2.
Strona www TP oraz Aplikacja TP umożliwia Użytkownikowi:
3.2.1.
szukanie najbliższego parkingu,
3.2.2.
szukanie parkingów wzdłuż zaplanowanej trasy,
3.2.3.
sprawdzenie udogodnień i zabezpieczeń na parkingach,
3.2.4.
stworzenie listy ulubionych parkingów,
3.2.5.
dodawanie nowych parkingów, edycja danych dot. parkingu,
3.2.6.
wysyłanie informacji o błędnej lokalizacji parkingu,
3.2.7.
ocenę i wystawienie komentarza parkingu,

3.2.8.

4.

szukanie najbliższych stacji paliw oraz restauracji w obrębie danego
parkingu,
3.2.9.
szukanie stacji paliw oraz restauracji w obrębie danego parkingu
wzdłuż zaplanowanej trasy,
3.2.10.
dodawanie nowych stacji paliw lub restauracji w obrębie danego
parkingu,
3.2.11.
edycja danych dot. stacji paliw lub restauracji w obrębie danego
parkingu.
3.3.
Dane w ramach Strony www TP oraz Aplikacji TP dotyczące parkingów
prezentowane na są na mapach pochodzących od zewnętrznych dostawców.
3.4.
Użytkownicy bez dokonania rejestracji mogą korzystać ze Strony www oraz
Aplikacji w ograniczonym zakresie.
3.5.
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.
3.6.
Funkcjonalności między wersjami mobilnymi a ich odpowiednikami w wersji
webowej, mogą się różnić.
PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA
4.1.
Majątkowe prawa autorskie do Strony www oraz Aplikacji i prawa własności
do baz danych stworzonych za ich pośrednictwem, przysługują Dostawcy.
4.2.
Dostawca udziela Użytkownikowi nieograniczonej czasowo ani terytorialnie,
niewyłącznej i bezpłatnej (z zastrzeżeniem pkt 2.5) licencji na korzystanie ze
Strony www, bądź Aplikacji na następujących polach eksploatacji:
4.2.1.
korzystania ze Strony www, bądź Aplikacji w zakresie niektórych jej
funkcjonalności (w przypadku wprowadzenia odpłatności, korzystanie
z niektórych funkcjonalności, a tym samym licencja na nie, będzie
uzależniona od dokonania opłat bądź rejestracji),
4.2.2.
zwielokrotniania tymczasowego, zapisu na urządzeniach mobilnych,
4.2.3.
wyświetlania i wprowadzania informacji zgodnie z dostępnymi
funkcjonalnościami.
4.3.
Na podstawie udzielonej licencji Użytkownik nie jest uprawniony do:
4.3.1.
udzielania sublicencji;
4.3.2.
jakiegokolwiek uzyskiwania informacji tak o wewnętrznej strukturze,
jak i zasadach działania Strony www bądź Aplikacji;
4.3.3.
czynienia
zmian
układu,
dokonywania
tłumaczenia,
przystosowywania, a także dokonywania jakichkolwiek innych zmian
w Stronie www;
4.3.4.
naruszania praw Dostawcy w zakresie ochrony baz danych.
4.4.
Użytkownik udziela Dostawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej
czasowo, światowej licencji na korzystanie i rozpowszechnianie zdjęć,
materiałów video, komentarzy oraz innych utworów przez niego
zamieszczanych w ramach Strony www oraz Aplikacji. Dostawca ma prawo
udzielać sublicencji.
4.5.
Powyższa licencja obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:

4.5.1.

5.
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utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w
szczególności na nośnikach video, dysku komputerowym, w sieci
multimedialnej (w tym w Internecie),
4.5.2.
wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
4.5.3.
obrót w kraju i za granicą,
4.5.4.
tłumaczenie, uzupełnianie, sporządzanie opracowań,
4.5.5.
wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
4.5.6.
wykorzystanie w utworach multimedialnych,
4.5.7.
wykorzystanie na stronach internetowych oraz w portalach
społecznościowych,
4.5.8.
wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik
przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne,
informatyczne i bezprzewodowe,
4.5.9.
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
DANE OSOBOWE
5.1.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie www oraz
Aplikacji jest Dostawca.
5.2.
Dostawca dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności
przed dostępem osób nieupoważnionych. 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.
Podstawą przetwarzania danych osobowych dobrowolnie podanych w
formularzu rejestracyjnym oraz podczas logowania jest:
5.3.1.
w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi w ramach Aplikacji
bądź Strony - rejestracja/logowanie Użytkownika do Aplikacji bądź
Strony www, której Administratorem jest Administrator z pkt.5.1.
5.3.2.
w pozostałym zakresie - zgoda Użytkownika.
5.4.
Dane są gromadzone i przetwarzane przez Dostawcę zgodnie z Polityką
Prywatności Trucker Apps.
5.5.
Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzania przez Dostawcę danych
zamieszczonych przez Użytkownika na Stronie www bądź Aplikacji, w celu
badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem
wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych
przez Dostawcę.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY
6.1.
Dostawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem
Strony www oraz Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Dostawca
nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności, jak
również ich bezbłędnego działania.
6.2.
Użytkownik korzysta ze Strony www oraz Aplikacji dobrowolnie, na własną
odpowiedzialność – w tym m.in. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:

6.2.1.

7.

8.

szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez
Użytkowników praw osób trzecich;
6.2.2.
szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń
dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności;
6.2.3.
usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby
trzecie;
6.2.4.
poprawność, prawidłowość czy zgodność ze stanem rzeczywistym
danych, o których mowa w pkt. 2.4 oraz 2.5 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 ze Strony www bądź Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem
usług.
ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUG
7.1.
Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania ze Strony
www oraz Aplikacji, w
szczególności, gdy nie zaakceptują zmian
wprowadzonych w niniejszym Regulaminie. Dalsze korzystanie ze Strony
www bądź Aplikacji oznacza, że Użytkownik zaakceptował zmianę
Regulaminu.
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 jego dobre imię, Dostawca może podjąć wszelkie prawem
dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez
Użytkownika ze Strony www oraz Aplikacji i świadczonych za jej
pośrednictwem usług.
7.3.
Dostawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z
dowolnych przyczyn działalności Strony www, Aplikacji, a także prawo
zmiany, wycofania lub dodania nowych funkcjonalności świadczonych za jej
pośrednictwem. Dostawca zastrzega sobie również prawo wypowiedzenia
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w odniesieniu do każdej
Strony www oraz Aplikacji w dowolnym momencie, ze skutkiem
natychmiastowym.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.
Korzystanie ze Strony www bądź Aplikacji jest równoznaczne ze zgodą na
brzmienie niniejszego regulaminu.
8.2.
Regulamin obowiązuje w brzmieniu opublikowanym na stronie
https://truckerapps/Regulations_TruckerApps_PL.pdf
8.3.
Wszelkie spory z przedsiębiorcami powstałe na tle niniejszego regulaminu,
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
8.4.
Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na
stronie wskazanej w pkt 8.2.
8.5.
Reklamacje należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres:
info@truckerapps.eu Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni
roboczych.

8.6.

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

