Regulamin
Serwisu Planowanie Pracy (strony planowaniepracy.pl i planowaniepracy.com.pl)
§ 1 - DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Usługodawca - NEXAR, Maciej Ciesiółka, 63-140 Dolsk, ul. Stanisława Taczaka 1, Nip 785-000-97-35;
b) Użytkownik – przedsiębiorca tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą,
c) Pracownik - w rozumieniu ustawy prawo pracy (Dz. U. Nr 98.21.94 z późn. zmianami) zatrudniony przez
Użytkownika na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub
świadczący pracę na innej podstawie prawnej;
d) Serwis – strona internetowa funkcjonująca pod nazwą domeny internetowej planowaniepracy.com.pl;
e) Usługa – wszelkie świadczenia wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w związku z
korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu na podstawie Umowy;
f) Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą,
przy czym warunkiem zawarcia Umowy i uzyskania dostępu do Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu
oraz założenie Konta;
g) Konto - wyodrębniony obszar w Serwisie służący do komunikacji oraz gromadzenia informacji, w
szczególności danych zamieszczanych przez Użytkownika do którego dostęp posiada Użytkownik;
h) Regulamin - niniejszy dokument określający zasady świadczenie Usług;
§ 2 - PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie przez Usługodawcę warunków świadczenia przez niego
usług na rzecz Użytkowników.
2. Usługodawca umożliwia Użytkownikom odpłatne korzystanie z Serwisu polegające na używaniu aplikacji
wspomagającej tworzenie harmonogramów pracy.
§ 3 - WARUNKI TECHNICZNE
Użytkownicy chcący korzystać z Serwisu muszą posiadać:
- platformę sprzętową pozwalającą im na dostęp do sieci Internet wraz z przeglądarką internetową akceptującą
pliki cookies,
- działające i aktywne konto poczty elektronicznej, które jest loginem Konta administratora Użytkownika.
§ 4 - KONTO
1. Utworzenie Konta przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne oraz wymaga akceptacji niniejszego
Regulaminu.
2. Utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz
potwierdzenia kodem otrzymanym na wskazane konto e-mail.
3. Dla przetestowania działania Serwisu wymagane jest podanie adresu e-mail i hasła dostępu. Odpłatne
użytkowanie możliwe jest po podaniu danych identyfikacyjnych Użytkownika. Dane osobowe zaznaczone w
formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne dla Usługodawcy do świadczenia przez niego Usług.
4. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych.
5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy
one nastąpią.

6. Loginem może być tylko i wyłącznie adres poczty e-mail Użytkownika, który stanowi jego unikalną nazwę i
umożliwia identyfikację Użytkownika w Serwisie.
7. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i wymaga spełnienia warunków złożoności. Hasło
przechowywane jest w bazie z formie zaszyfrowanej.
8. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszym zmianami.
9. Użytkownikiem może być jedynie przedsiębiorca, zgodnie z §.1, punkt b).
§ 5 - WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
1. Założenie konta przez Użytkowników jest równoznaczne z wyrażeniem przez nich zgody na zawarcie z
Usługodawcą umowy na czas nieokreślony na świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiot jest
opisany w § 2.
2. W związku z zawarciem umowy wskazanej w § 5 ust. 1 Użytkownicy wyrażają zgodę:
na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych wskazanych w § 4 ust. 2 jak i innych podawanych
przez Użytkowników w trakcie trwania umowy lub zebranych o Użytkowniku w celu prawidłowego wykonywania
Umowy jak również w celach promocyjnych i informacyjnych w odniesieniu do usług świadczonych przez
Usługodawcę lub osoby trzecie.
3. Użytkownik korzystając z Serwisu nie może:
- dostarczać ani umieszczać w Serwisie treści sprzecznych z prawem,
- naruszać praw innych osób, w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich i innych praw majątkowych
osób trzecich,
- podejmować jakichkolwiek działań mających za cel utrudnienie lub zakłócenie funkcjonowania Serwisu, a także
działań polegających na - niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych
Użytkowników (m.in. używanie wirusów, botów, robaków lub innych kodów komputerowych lub programów, w
szczególności, ale nie wyłącznie, skryptów automatyzujących procesy),
- podejmować jakiekolwiek działania na szkodę Usługodawcy, Użytkowników i innych osób trzecich.
4. W trakcie trwania Umowy Użytkownik ma prawo żądać od Usługodawcy zmiany, poprawienia bądź usunięcia
swoich danych osobowych.
5. Użytkownik ma prawo udzielać dostępu do swojego Konta zatrudnianym przez siebie Pracownikom. Loginy,
hasła i uprawnienia do działania na bazie Użytkownika w obrębie serwisu nadaje Użytkownik, będący zarazem
administratorem swojego Konta.
6. Brak zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w § 5 ust. 2 lub ich usunięcie
przez Użytkowników uniemożliwia mu świadczenie Usług.
7. Usługodawca świadcząc Usługi ma prawo:
- dokonywać aktualizacji oprogramowania Serwisu,
- dodawać do Serwisu nowe funkcje,
- dokonywać ulepszenia istniejących funkcji Serwisu,
- ingerować w Konta Użytkowników tylko i wyłącznie w celu usuwania nieprawidłowości związanych z
funkcjonowaniem Serwisu,

- komunikować się z Użytkownikami dla celów związanych z Umową,
- blokować Konto Użytkownika w przypadku powzięcia wiadomości o możliwości nieprzestrzegania przez niego
Regulaminu i/lub obowiązujących przepisów prawa,
- weryfikowania danych osobowych podawanych przez Użytkownika.
8. Użytkownik ma prawo korzystać z Usług bez opłat w okresie testowym. Po upływie okresu testowego, dalsze
korzystanie z serwisu wymaga opłacenia abonamentu na wybrany zakres i czas trwania ważności Konta.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca
informuje Użytkownika w Serwisie poprzez ogłoszenie jego nowej treści.
10. Użytkownik może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia poprzez:
a) usunięcie swojego Konta za pomocą polecenia w Panelu Klienta w Serwisie,
b) złożenie oświadczenia Usługodawcy,
c) złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmiany Regulaminu
11. Usługodawca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia Użytkownikowi w
przypadku:
a) naruszania przez Użytkownika warunków Umowy i po jego uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszania
warunków Umowy,
b) podjęcia decyzji o likwidacji Serwisu bądź prowadzonej działalności,
c) braku możliwości świadczenia Usług ze względu na obowiązujące przepisy prawa,
d) nieuiszczenia przez Użytkownika opłaty za korzystanie z Usług po upływie 30 dni od daty wygaśnięcia
ważności Konta;
e) złożenie w odniesieniu do Użytkownika zasadnego wniosku o ogłoszenie upadłości.
12. Umowa automatycznie wygasa w przypadku śmierci Użytkownika bądź jego likwidacji.
13. W przypadku wygaśnięcia umowy Usługodawca usuwa bazę danych Użytkownika oraz jego Konto.
§ 6 - CENY I ROZLICZENIA PŁATNOŚCI
1. Aktualne ceny Usług – abonamentu zakresu i ważności Konta są umieszczone przez Usługodawcę w cenniku
ogłoszonym w Serwisie.
2. Obowiązująca strony cena Usługi – abonamentu jest ustalana na dzień złożenia zamówienia.
3. Usługodawca ma prawo dokonać zmiany ceny i specyfikacji szczegółowej Usługi - abonamentu poprzez
ogłoszenie nowego cennika w Serwisie. Zmiany cen i specyfikacji Usług nie stanowią zmiany Regulaminu.
Zmiany ceny i specyfikacji szczegółowej Usługi obowiązują od ogłoszenia nowego cennika w Serwisie.
4. Strony ustalają, iż dniem dokonania zapłaty za Usługę – abonament przez Użytkownika jest dzień
zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.
5. Rozliczenia Stron mogą mieć według wyboru Użytkownika formę:
a) płatności elektronicznych przedłużających ważność konta,
b) przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Usługodawcy, po podpisaniu osobnej umowy; osobna umowa
wyłącza kontrolę ważności konta w serwisie.
§ 7 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Usługodawca nie ponosi, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialności za
zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu i oprogramowania Serwisu,

niedozwoloną ingerencją osób trzecich bądź Użytkowników - nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na
Kontach innych Użytkowników.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z
wszystkich bądź części funkcji Serwisu, a wynikającą z dokonywania jego zmian i ulepszeń. O planowanych
przerwach technicznych i ich czasie trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni na Serwisie z wyprzedzeniem.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika
wynikające z:
a) wprowadzania nieprawdziwych lub niepełnych informacji,
b) wadliwego funkcjonowania platformy sprzętowej Użytkownika, oprogramowania wykorzystywanego przez
Użytkownika lub sposobu łączności,
c) korzystania przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej platformy
sprzętowej podłączonej do sieci Internet, w szczególności: za włamania do wykorzystywanego przez
Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania
wirusami.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii oprogramowania zainstalowanego na platformie
sprzętowej Użytkownika będące wynikiem niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób i skutki wykorzystania przez Użytkownika wyników
pracy systemu, w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę.
6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy wykorzystaniu jego Konta.
7. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Stron kształtuje się na zasadach ogólnych.
§ 8 - REKLAMACJE
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte świadczenie Usług mogą być reklamowane
przez Użytkownika poprzez zgłoszenie reklamacji u Usługodawcy przy użyciu poczty elektronicznej.
2. Usługodawca informuję Użytkownika o sposobie rozstrzygnięcia zgłoszonej reklamacji, także przy użyciu
poczty elektronicznej.
§ 9 - POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.Użytkownik oświadcza, że będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Radu UE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („RODO”) w stosunku do przetwarzanych przez siebie danych osobowych, jest uprawniony do
powierzenia przetwarzania ich do przetwarzania Usługodawcy.
2.Za pomocą Serwisu, Usługodawca przetwarza powierzone przez Użytkownika dane osobowe w związku ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną. Użytkownik zobowiązuje się, że przez cały okres korzystania z takich
danych osobowych, będzie mieć do nich prawa lub zagwarantuje podstawę prawną ich przetwarzania. W
szczególności, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, Użytkownik musi mieć zawsze ważną zgodę danych
osób na przetwarzanie ich danych osobowych.
3.Usługodawca gwarantuje, że (uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres,
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby

zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający właściwemu ryzyku.
4.Akceptując niniejszy Regulamin i wprowadzając dane Pracowników, Użytkownik powierza Usługodawcy
przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adres IP komputera, adres e-mail, wizerunku,
numeru telefonu oraz innych danych niezbędnych do korzystania z funkcjonalności Serwisu. Te dane osobowe
będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia funkcjonalności Serwisu.
5.Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych innym
podmiotom w celu realizacji funkcjonalności Serwisu oraz w ramach wewnętrznych procesów obsługi
Użytkowników, tj.: firmie deweloperskiej oraz firmie hostingowej (zgoda ogólna).
§ 10 – POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane innym podmiotom.
2. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa
publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom
posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
3.Dane chronione są poprzez codzienne wykonywani kopii zapasowych baz. Hasła w bazach przechowywane
są w postaci zaszyfrowanej.
4.Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca.
§ 11 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca zapewnia, iż przysługują mu wyłączne prawa autorskie do Serwisu oraz oprogramowania
Serwisu (w szczególności: do struktury Serwisu, wyglądu oraz interfejsu Użytkownika), które podlegają w
szczególności ochronie prawnej wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
2. Usługodawca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych i zbierania danych osobowych od Użytkownika ma jedynie za cel jego
identyfikację i realizację Umowy.
3. W przypadku nabycia od Usługodawcy przez osobę trzecią praw do Serwisu wszelkie prawa i obowiązku
Usługodawcy wynikające z Umowy przechodzą na w/w osobę trzecią na zasadach przelewu praw i obowiązków,
na co Użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
4. Wszelkie istotne oświadczenia Usługodawcy i Użytkowników mogą być złożone w formie pisemnej lub
elektronicznej.
5. Aktualna treść Regulaminu (w tym tekst jednolity po dokonaniu zmian) jest dostępny na Serwisie.
6. Usługodawca może tworzyć szczegółowe Regulaminy do poszczególnych Usług. W zakresie
nieuregulowanym w szczegółowym Regulaminie wiążące dla Stron są postanowienia zawarte w Regulaminie.
7. Strony mogą ustalić indywidualne warunki odbiegające od tych wynikających z niniejszego Regulaminu na
podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. W zakresie nieuregulowanym w umowie wiążące dla Stron są
postanowienia zawarte w Regulaminie.
8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem
będącym przedsiębiorcą jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.
9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zgłoszenia w Serwisie.

