
  
 

 

REGULAMIN APLIKACJI IRIDUM 360 PASS 

§ 1. 

Definicje pojęć 

Na potrzeby niniejszego regulaminu strony nadają poniższym pojęciom następujące znaczenie: 

1) Aplikacja – aplikacja mobilna służąca do rejestracji czasu pracy; 

2) UNICARD  – UNICARD S.A. siedzibą w Krakowie (adres: ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków), 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000015681, 

NIP: 6760077394, REGON: 350552636; 

3) Klient – osoba prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, która w zakresie tej 

działalności zawiera z UNICARD umowę licencji, akceptując Regulamin; 

4) Licencja – niewyłączna, nieograniczona terytorialnie, bez prawa do sublicencji i nieprzenoszalna 

licencja na korzystanie przez Klienta z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa; 

5) Regulamin – niniejszy dokument. 

 

§ 2. 

Aplikacja 

1. Aplikacja stanowi narzędzie służące do rejestracji czasu pracy i pobierania jego lokalizacji GPS, a 

w związku z tym oferowana jest przez UNICARD wyłącznie do użycia profesjonalnego, związanego 

z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej. Akceptując Regulamin, Klient 

potwierdza, że będzie korzystał z Aplikacji wyłącznie na potrzeby wykonywanej przez Klienta 

działalności gospodarczej lub zawodowej. 

2. Aplikacja udostępniana jest w aktualnym stanie (as is), a UNICARD nie jest zobowiązana do 

wprowadzania żadnych zmian w Aplikacji, w tym usuwania błędów czy zapewniania 

kompatybilności z innym oprogramowaniem. 

3. Aplikacja nie jest sprzedawana, a tylko udziela się co do niej Licencji. Stąd  wszelkie prawa 

własności intelektualnej do Aplikacji należą do UNICARD. 

 

§ 3. 

Licencja 

1. Udzielenie Licencji dokonuje się przez akceptację Regulaminu. 

2. Licencja jest bezpłatna. 



  
 

 

3. Następujące działania (nie jest to jednak wyczerpująca lista) są niedozwolone i będą uważane za 

naruszenie Licencji: 

a. dokonywanie jakichkolwiek zmian w Aplikacji, 

b. jakiekolwiek działania z Aplikacją mające znamiona inżynierii odwrotnej (reverse engeneering). 

 

§ 4. 

Odpowiedzialność 

1. UNICARD nie gwarantuje dostępności Aplikacji oraz jej bezbłędności.  

2. Odpowiedzialność UNICARD związana z wykorzystaniem Aplikacji, co do wszelkich roszczeń, 

umownych, jak i pozaumownych zostaje wyłączona w najszerszym dopuszczalnym prawem 

zakresie. W szczególności (nie jest to jednak wyczerpująca lista) UNICARD nie ponosi 

odpowiedzialności za: 

a. podjęte przez Klienta działania lub też skutki zaniechań w związku z uzyskanymi za 

pośrednictwem Aplikacji informacjami;  

b. działania i zaniechania podmiotów trzecich, z usług których skorzystał Klient lub Użytkownik 

w związku z użytkowaniem Aplikacji; 

c. dane, informacje oraz materiały udostępniane przez Klienta lub Użytkownika za pomocą 

Aplikacji;  

d. utrwalanie przez Klienta w Aplikacji informacji poufnych lub danych osobowych (Aplikacja nie 

służy do utrwalania informacji poufnych ani danych osobowych);  

e. utratę danych spowodowaną awarią Aplikacji, sprzętu lub systemów teleinformatycznych. 

 

§ 5. 

Czas trwania Licencji 

1. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. 

2. UNICARD ma prawo wypowiedzieć Licencję ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 

naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, którego to naruszenia Klient nie zaniecha 

niezwłocznie po otrzymaniu wezwania od UNICARD. 

 

§ 6. 

Postanowienie końcowe 

1. UNICARD może zmienić Regulamin według własnego uznania i w dowolnym czasie. 

2. Do stosunków między Stronami stosuje się przepisy prawa polskiego. 

3. Wszelkie spory pomiędzy UNICARD i Klientem wynikające z Regulaminu będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla UNICARD. 


