REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ
I SERWISU BIEGAJ.MY

§1 WSTĘP
Portal internetowy oraz aplikacja mobilna pod nazwą www.biegaj.my (Serwis) skierowane
są do osób zainteresowanych publikowaniem i wyszukiwaniem informacji
o organizowanych przez użytkowników Serwisu treningach biegowych oraz informacji
o oficjalnych wydarzeniach biegowych za pośrednictwem kalendarium będącego częścią
Serwisu.
Serwis www.biegaj.my jest pośrednikiem dla użytkowników, którzy dobrowolnie
udostępniają publicznie informacje o planowanych indywidualnych i grupowych treningach
biegowych.
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników
z Serwisu www.biegaj.my oraz z usług dostępnych za jego pośrednictwem oraz zasady,
jakimi kieruje się Właściciel w zakresie świadczenia usług, udostępniania informacji
i ochrony danych osobowych.
Serwis został przygotowany przez Firmę Rainbowtrain Maciej Targoni z siedzibą
w Skąpem, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy
Wieliczka pod nr 302339791, posiadająca NIP 596159642, która jest Właścicielem
Serwisu i Serwisem zarządza.
§2 REGULAMIN

§2.1. DEFINICJE
Serwis – strona internetowa funkcjonująca pod domeną www.biegaj.my, wraz
z wszystkimi podstronami, materiałami oraz funkcjonalnościami , prowadzona przez
Administratora, umożliwia wymianę informacji na temat Treningów biegowych pomiędzy
Użytkownikami, w celu podejmowania wspólnych aktywności sportowych, a także
dostarcza instrumentów komunikacji pomiędzy Użytkownikami. Pod pojęciem Serwisu
rozumie się także ogół wyżej opisanych funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem
aplikacji mobilnej o nazwie Biegaj.my. Celem Serwisu jest animacja środowiska biegaczy
amatorów. W ramach działalności Serwisu prowadzona jest promocja oficjalnych
wydarzeń biegowych w formie Kalendarza Biegowego.
Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi
jego integralną część.
Administrator – właściciel Serwisu, który jest jednocześnie także odpowiedzialnym,
zarządzającym Serwisem, Firma Rainbowtrain Maciej Targoni z siedzibą w Skąpem,
wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka
pod nr 302339791, posiadająca NIP 5961596427.
Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować
w obrocie) każdy odwiedzający Serwis lub w jakikolwiek sposób korzystający, także
zarejestrowany, który posiada Konto.

Konto – dostępny dla każdego Użytkownika po zarejestrowaniu indywidualny adres
z przypisanym zbiorem danych, za pomocą którego Użytkownik wprowadza i zarządza
danymi, opisami i innymi elementami korzystania z Serwisu, dokonuje działań i operacji
związanych z funkcjonowaniem w Serwisie; obejmujący zbiór informacji o Użytkowniku
podawanych w czasie rejestracji i korzystania, oraz archiwizowanych, umożliwiający pełne
korzystanie z Serwisu.
Organizator – Użytkownik będący osobą pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność prawną
osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który zamieszcza w Serwisie Trening.
Uczestnik – Użytkownik będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat, osobą prawną
lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, który odpowiedział na treść Treningu i zgłosił w nim swój udział.
Trening- opisana przez Organizatora w Wydarzeniu inicjatywa, polegająca na podjęciu
przez Organizatora i innych Użytkowników lub przez samych Użytkowników aktywności
sportowej w miejscu i czasie, a także według reguł wskazanych przez Organizatora.
Wydarzenie – opublikowane przez Administratora oficjalne wydarzenie biegowe w ramach
Kalendarza Biegowego.
Kalendarz Biegowy – Kalendarium Wydarzeń tworzone na podstawie informacji
udostępnionych publicznie przez podmioty odpowiedzialne za organizację oficjalnego
wydarzenia biegowego lub na prośbę tych podmiotów.
Gość- osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne
zasoby Serwisu bez uprzedniej rejestracji.
§2.2. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU
1. Za pomocą Serwisu Użytkownicy i Goście mają dostęp do informacji o Treningach
i Wydarzeniach odbywających się w pobliżu ich miejsca lokalizacji.
2. Użytkownik i Gość muszą wyrazić zgodę na udostępnienie informacji o swojej lokalizacji
by móc skorzystać z funkcjonalności Serwisu.
3.Zarządzanie Kontem użytkownika, dodawanie lub dołączanie do Treningów i Wydarzeń
oraz ich komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
4. W celu rejestracji Gość powinien skorzystać z formularza rejestracyjnego. Formularz
rejestracji wymaga powiązania Konta z jego kontem użytkownika na jednym z serwisów:
Facebook, Twitter, Google + lub dokonania rejestracji poprzez podanie adresu e-mail,
które stanowić będzie jego login oraz hasła dostępu do Konta Użytkownika.
5. W przypadku rejestracji poprzez podanie adresu e-mail po prawidłowym wypełnieniu
formularza rejestracyjnego oraz zaznaczeniu wymaganych zgód i oświadczeń,
Administrator wysyła na podany adres e-mail link aktywujący Konto. W momencie
kliknięcia w link Konto zostaje aktywowane.

6. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta, rezygnując jednocześnie z pełnej
funkcjonalności Serwisu. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się
z Administratorem Serwisu na adres e-mail: biegajmyapp@gmail.com.
7. Ponowna rejestracja jest możliwa w każdej chwili, chyba że Konto zostało usunięte
przez Administratora z uwagi na naruszenie Regulaminu. Usunięcie Konta może nastąpić
również w przypadku naruszenia przepisów prawa.
8. Użytkownik ma możliwość zarządzania danymi widocznymi dla innych Użytkowników
poprzez edycję informacji zawartych w zakładce „Mój profil”.
9.Wyszukiwanie Treningów i Wydarzeń utworzonych przez wszystkich Użytkowników
możliwe jest poprzez dostosowanie parametrów wyszukiwania, które znajdują się
w zakładce „Filtruj treningi”.
10. Dodawanie Treningów możliwe jest poprzez kliknięcie w przycisk/ tab „Nowy trening”,
wypełnienie formularza, określenie miejsca startu na mapie i zatwierdzenie tych danych.
11.Zarządzanie Treningami utworzonymi przez Organizatora i jego uczestnictwem
w innych Treningach i Wydarzeniach jako Użytkownik możliwe jest w zakładce „Manager
Treningów”.
12.Wyszukując swój Trening w wynikach wyszukiwania lub w „Managerze Treningów”
Organizator ma możliwość edycji ustaleń i rezygnacji z uczestnictwa w Treningu.
13. W przypadku rezygnacji z Treningu Organizatora, przy jednoczesnym braku
uczestnictwa innych Użytkowników Trening zostaje usunięty z wyników wyszukiwania
Serwisu.
14. W przypadku rezygnacji z Treningu Organizatora, przy jednoczesnym
zadeklarowanym uczestnictwie innych Użytkowników Trening pozostaje w wynikach
wyszukiwania Serwisu. W opisie Treningu jako założyciel aktywności nadal widnieje
Organizator.

§2.3 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
Użytkownik ma obowiązek:
a. podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,
b. korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami
i zasadami współżycia społecznego, przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych,
zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
c. bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami
ogłaszanymi przez Administratora,
d. ochrony przed innymi osobami, ID (identyfikatora) oraz hasła dostępu,
e. dokonać zmiany hasła, oraz powiadomić prowadzącego Serwis w przypadku
podejrzenia, że hasło dostało się w ręce osób trzecich,
f. zawiadamiać niezwłocznie Administratora, o nieprawidłowościach
w funkcjonowaniu Serwisu
g. dostarczyć Administratorowi niezbędnej informacji oraz udzielić pomocy,
gdy Administrator przystępuje do usuwania stwierdzonych wad.

Użytkownikowi nie wolno:
a. wykorzystywać Serwisu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem
prawnym i dobrymi obyczajami,
b. wprowadzać w błąd Administratora, Użytkowników i Gości Serwisu w zakresie
danych przekazywanych i składanych oświadczeń woli
c. zakłócać funkcjonowanie Serwisu, łączyć lub ingerować w przekaz informacji
lub oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie
lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania
d. udostępniać uzyskanych z Serwisu lub za jej pośrednictwem danych osobowych
o innych Użytkownikach, Gościach lub innych osobach, osobom trzecim,
e. publikować w sekcji komentarzy Serwisu informacji, które:
I. naruszają prywatność lub inne prawa osobiste lub majątkowe jakichkolwiek
innych osób lub jednostek organizacyjnych
II. naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność handlową
lub dobre imię innych osób,
III. których rozpowszechnianie jest zabronione przez prawo lub które mogą
godzić w przekonania światopoglądowe lub religijne.
§2.4. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
1. Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu
przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań informatycznych. Właściciel
nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, które są konieczne
do przeprowadzenia działań umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu
lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji i infrastruktury.
2.Użytkownik ma prawo:
a. wglądu do swoich danych zebranych na Koncie lub w Bazach Danych,
b. zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z baz danych Serwisu
poprzez:
- stronę rejestracji Użytkownika przy wykorzystaniu swojego hasła,
- wysłanie e-maila na adres: biegajmyapp@gmail.com.
c. dowolnej liczby zmian własnego hasła dostępu, tak aby znane było tylko
Użytkownikowi, wyrejestrowania się z Serwisu w każdym momencie.
3. Administrator zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie
systemu, łączy i stron Serwisu.
4.Administrator ma prawo do zmian sposobu działania Serwisu, a w szczególności:
a. zmian wyglądu Serwisu,zmian funkcji Serwisu,
b. zmian w zawartości Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności
jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia,
c. przesyłania na podane konta pocztowe treści informacyjnych i reklamowych,
pochodzących zarówno od Administratora , jak i innych podmiotów, o ile Użytkownik
wyraził na to zgodę.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu,
które nie są od niego uzależnione, a które wynikają z nieprawidłowego lub niezgodnego
z umową działania łącz telekomunikacyjnych czy internetowych.
6. Administrator nie odpowiada za:
a. treści opublikowane przez Użytkowników
b. sposób w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i skutki podjętych przez
Użytkowników działań,
c. treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności
za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,
d. opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych
dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez
zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników
e. wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie
systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe
programy lub instrukcje nie pochodzące od Administratora.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:
a. wynikające z wadliwego funkcjonowania stron Serwisu z przyczyn nie
zawinionych przez Administratora,
b. powstałe w wyniku braku dostępu do Serwisu lub utraty informacji na skutek
awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów Serwisu z przyczyn siły wyższej
lub ingerencji osób trzecich,
c. powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych
stron lub witryn, do których prowadzą linki z Serwisu,
d. powstałe w następstwie posłużenia się przez osoby trzecie identyfikatorem
lub hasłem dostępu Użytkownika.
§2.5 OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA
1. Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do powiadamiania
Użytkownika o zmianach i/lub uruchomieniu nowych serwisów lub usług w Serwisie.
2. Dane osobowe Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów
i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Serwisu dla potrzeb obsługi
Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy
Administratora. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy
i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.
3. Administrator ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia Baz
Danych (zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich Użytkowników
i do publikowania statystyk i innych informacji z ruchu przez Serwis i usług
realizowanych na stronach Serwisu. Dane te będą przetworzone i podawane w sposób
uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.
4.W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez
Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub
z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane osobowe
Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod
warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

5.Administrator może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach
z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o
którym mowa w pkt. 4 powyżej.
§2.6 OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Administrator lub każda inna osoba działająca w jego imieniu i z jego upoważnienia
może przetwarzać dane Gościa / Użytkownika tylko wtedy, gdy:
a. osoba - Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę,
chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych
b. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa,
c. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba - Gość, Użytkownik,
którego dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia
działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
2. Administrator zapewnia prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych
Użytkowników.
3. Administrator informuje każdorazowo Użytkowników, że w przypadku korzystania
z niektórych rodzajów Usług oferowanych na stronach Serwisu, Użytkownicy proszeni
będą o podanie określonych danych osobowych; w szczególności, gdy będą uczestniczyć
w badaniach opinii, promocjach, loteriach organizowanych w Serwisie;
4. Dane osobowe o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwego
funkcjonowania Serwisu.
5. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero
po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy
obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych tym Regulaminem.
6.Użytkownicy Serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania
lub nie swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik nie będzie chciał przekazywać
swoich danych, może zrezygnować z udziału w tych formach działalności lub Usługach
Serwisu, które wymagają podania określonych danych osobowych Użytkownika.
7.Administrator w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa
mechanizmu tzw. „cookies”. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji
tekstowych na komputerze Użytkownika, na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia
poznanie jego czynności w sieci oraz zainteresowań. Użytkownik dobrowolnie decyduje
o zastosowaniu takiego urządzenia lub nie zgadza się na nie poprzez rezygnację z usług
Serwisu.
§2.7 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ /
OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO
1. Administrator udostępniając Gościom, Użytkownikom dane rozpowszechniane
za pośrednictwem systemu stron Serwisu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw
własności przemysłowej i praw autorskich.
2. Na stronach Serwisu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w

szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo.
3. Zastosowany w systemie stron Serwisu układ oraz wybór prezentowanych utworów
i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
4. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych
na stronach Serwisu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie
wykorzystywanie tych treści do celów rozpowszechniania, zwielokrotniania lub
komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Administratora
lub przez inny uprawniony podmiot.
§2.8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie z chwilą akceptacji stają się
odpowiednio (w całości lub części) treścią umowy zawieranej pomiędzy Administratorem
Serwisu a Gościem lub Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia użytkowania Serwisu.
2.Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze
poinformowania wszystkich na stronie Głównej www Serwisu
3.Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego
Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd
właściwy dla Administratora według miejsca jego siedziby.
4.Dla oceny stosunków prawnych łączących Strony w sprawach nieuregulowanych w tym
Regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie.
5.Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne
lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Za uzgodnione uznaje
się te postanowienia Regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi
Stron wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają.
6.Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminy zostanie uznane za niezgodne
z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych
postanowień Regulaminu.

