
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu „SMART Jastrzębie”- projekt Regulaminu aplikacji  

 

Regulamin  

Aplikacji prezentującej potencjał turystyczny Jastrzębia-Zdroju 

§ 1. Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz.1204 ze zm.) 

§ 2. Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej przeznaczonej na urządzenia mobilne z 
systemem operacyjnym iOS oraz Android (zwanym dalej: „Aplikacja”). 
§ 3. Właścicielem i Administratorem Aplikacji jest Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. 
§ 4. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu: 

1) App Store (dla systemu iOS) 
2) Google Play (dla systemu Android)  
 
§ 5. Pobranie Aplikacji z wyżej wymienionych sklepów, jak również korzystanie z niej jest bezpłatne. 
§ 6. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania  
z aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych  
z operatorami telekomunikacyjnymi lub dostawcą Internetu. Właściciel i operator Aplikacji nie 
ponoszą odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych.  
§ 7. Aplikacja mobilna powstała w efekcie zwycięstwa w konkursie „SMART Jastrzębie” to 
oprogramowanie, którego funkcją jest: 

1) promowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i naukowych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju 
2) dostęp dla wszystkich do kalendarium imprez zatwierdzonych przez Administratora 
3) uwzględnienie informacji turystycznych, kulturalnych i sportowych o Jastrzębiu-Zdroju. 
 
§ 8. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania mapowe  
i nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji teksty, zdjęcia, materiały filmowe, 
logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych właściciela 
Aplikacji lub jego partnerów biznesowych niezbędnego do korzystania z Aplikacji.  
§ 9. Zarządca zapewnia poprawność wyeksportowanych przez Aplikację danych biznesowych 
niezbędnego do korzystania z Aplikacji.  
§ 10. Aplikacja jest dostępna dla Użytkowników nieprzerwanie, przy czym Administrator Aplikacji 
uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia dostępności Aplikacji z powodów technicznych 
(awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Aplikację 
oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, napraw lub konserwacji). Z 
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, użytkownicy Aplikacji będą powiadomieni o przerwie 
technicznej poprzez umieszczenie informacji na głównej stronie Aplikacji. 
§ 11. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób:  
1) zgodny z obowiązującym prawem i niniejszym regulaminem, a także z zasadami współżycia 
społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych. 
2) niezakłócający jej funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Administratora, z 
poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych 
przysługującym im praw. 
§ 12. Korzystanie z wszelkiej informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji 
jedynie w zakresie dozwolonego użytku. 
§ 13. Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym 



 
 

Użytkownicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej aplikacji mobilnej 7 dni przed wejściem 
zmian w życie. 
§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 


