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|REGULAMIN USŁUG
Regulamin usług określa prawa obowiązki stron w umowach zawieranych z firmą Robiinet Robert Cieślar
ul. Grabowa 22 43-370 Szczyrk NIP: 9372129775, działającą pod marką handlową
, nie
wyłączając przepisów powszechnie obowiązujących, dotyczących każdego ze stosunków prawnych
wykreowanych w ramach tej współpracy, chyba, że regulamin wyraźnie tak stanowi.
stosuje wysokie standardy prawne oraz etyczne w zakresie ochrony praw swoich
kontrahentów, w szczególności w zakresie ochrony praw konsumentów i ochrony danych osobowych.
Wobec tego, gdyby jakikolwiek zapis regulaminu lub odrębnej umowy naruszał powyższe normy, zawsze
w stosunkach z naszymi Klientami zastosujemy powszechnie obowiązujące prawo, chyba, że rozwiązanie
przyjęte w regulaminie będzie zdaniem naszego Klienta bardziej korzystne a jednocześnie powszechnie
obowiązujące prawo nie zostanie naruszone.
| DEFINICJE
Administrator – podmiot zatrudniony przez Organizatora w celu zbierania danych dotyczących
Uczestników, oraz uprawniony do zawierania umów w imieniu Organizatora.
Administrator danych osobowych – Organizator imprezy jest administratorem danych osobowych
Uczestników, działającym na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).
Impreza – wydarzenie o charakterze sportowym, kulturalnym lub rozrywkowym organizowana przez
Klienta/Organizatora.
Klient/Organizator – Firma, jednostka samorządu terytorialnego, klub sportowy lub inny podmiot, który
zleca
wykonanie usług związanych z pomiarem czasu podczas imprez sportowych.
jest zawsze podwykonawcą dla Organizatora imprezy.
Portal – strony i inne aplikacje udostępniane poprzez sieć Internet służące pośredniczeniu w rejestracji
na Imprezy, którego właścicielem jest
Robiinet Robert Cieślar ul. Grabowa 22 43-370
Szczyrk NIP: 9372129775.
Procesor - Portal jest procesorem danych osobowych, działającym na podstawie zlecenia Organizatora,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO).
Regulamin Imprezy – regulamin imprezy określający szczegółowe warunki organizacji oraz uczestnictwa
w konkretnym wydarzeniu, sporządzony przez naszego Klienta, który ponosi całkowitą
odpowiedzialność za treść regulaminu, dystrybuowanym za pośrednictwem
, na potrzeby
danej imprezy.
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Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza elektronicznego zamieszczonego na
stronie
. Treść formularza odpowiada wymogom Organizatora a
nie ponosi
odpowiedzialności za zamieszczone w nim informacje.
Opłata – opłata startowa określona przez Organizatora, którą Uczestnik wpłaca podczas rejestracji na
Imprezę.
Uczestnik – osoba fizyczna/prawna, która skutecznie zarejestrowała się na Imprezę za pośrednictwem
Portalu.
| RODZAJE I ZAKRES USŁUG
▪
▪
▪
▪

Portal udostępnia Uczestnikom dane i informacje o Imprezach, udostępnione na podstawie umowy
zawartej z Organizatorem, działając na jego zlecenie i odpowiedzialność.
Portal umożliwia rejestracje online na Imprezę.
dokonuje pomiarów czasu podczas Imprez organizowanych przez Organizatora,
działając na jego zlecenie na podstawie Regulaminu Imprezy.
Portal umożliwia zawarcie umowy w formie elektronicznej za pośrednictwem Administratora
działającego w imieniu własnym i na rzecz Organizatora.

| REJESTRACJA NA IMPREZĘ
▪

▪

▪

Dokonując rejestracji na Imprezę Uczestnik deklaruje, że zapoznał się z Regulaminu Imprezy, który
jest udostępniony w wersji elektronicznej przed dokonaniem rejestracji oraz akceptuje treść
Regulaminu. Bez zaakceptowania Regulaminu rejestracja Uczestnika nie będzie możliwa, chyba że
Organizator ustanowi inne zasady.
Uczestnik dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wraz
z załącznikami, jeśli są) oraz wniesienia opłaty startowej na zasadach określonych w Regulaminie
Imprezy. Rejestracja jest skuteczna po spełnieniu wszystkich wymogów określonych przez
Organizatora. Portal nie odpowiada za błędy zgłaszających się uczestników podczas procedury
rejestracji lub brak opłaty startowej, które uniemożliwiły skuteczną rejestrację. W przypadku
jakichkolwiek problemów z rejestracją należy niezwłocznie skontaktować się z Portalem, podając
Imię i Nazwisko oraz nazwę i termin organizowanej Imprezy.
Podczas procesu rejestracji na Imprezę, Uczestnik zobowiązany jest podać wszystkie wymagane
przez Organizatora dane. Portal zobowiązany jest do przechowywania tych danych zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) przez czas określony
w umowie z Organizatorem.

| PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA
▪
▪

▪

Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Tpay
Skuteczna rejestracja udziału w Imprezie wymaga dokonania Opłaty, która realizowana jest poprzez
przekierowanie Użytkownika do formularza płatności elektronicznych z podaną, właściwą kwotą do
zapłaty.
Wszelkie reklamacje należy kierować do operatora transakcji płatniczej.
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| DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI:
▪
▪
▪

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
Płatności online.
Płatności mobilne …………...
Portal akceptuje wyłącznie wyżej wskazane metody płatności, chyba że z Regulaminu Imprezy
wynikają inne ustalenia z Organizatorem.
W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej
autoryzacji transakcji.

| REKLAMACJE
▪

▪

Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami dotyczącymi działania Portalu i procesu
rejestracji na Imprezę należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy:
kontakt@time4sport.pl
Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami dotyczącymi przebiegu Imprezy należy
kierować bezpośrednio do Organizatora wg procedury reklamacyjnej ujętej w Regulaminie
Imprezy.

| REZYGNACJA Z IMPREZY
▪

▪

Wszelkie kwestie związane z rezygnacją Uczestnika z udziału w Imprezie, na którą się zarejestrował
będą rozwiązywane zgodnie z Regulaminem Imprezy, jeśli regulamin to przewiduje. Portal nie
odpowiada za skutki rezygnacji z Imprezy.
W przypadku odwołania imprezy bądź zmiany jej terminu zwrot kosztów wniesionych z tytuły
opłaty startowej będzie dokonywany przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie
Imprezy, jeśli Regulamin Imprezy przewiduje zwrot kosztów. Portal nie ponosi odpowiedzialności
za decyzję Organizatora.

| OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
▪

▪

▪

▪

Portal jest wyłącznie Procesorem danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie danych osobowych RODO. Oznacza to że działa na zlecenie Organizatora i nie decyduje
o sposobie oraz zasadach użycia danych osobowych pozyskanych na rzecz Organizatora, który jest
Administratorem danych osobowych Uczestników.
Wszelkie czynności związane z gromadzeniem, wykorzystaniem, przetwarzaniem oraz
udostępnianiem danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
danych osobowych (RODO). Portal jest wyłącznie pośrednikiem pomiędzy Organizatorem
a Uczestnikami.
Portal przekazuje wszelkie pozyskane dane osobowe Organizatorowi. Dane osobowe zostaną
usunięte z Portalu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych
(RODO) niezwłocznie po zakończeniu Imprezy.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika
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▪

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531-03-00 godziny pracy urzędu: 8.00–16.00 gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO.

| OCHRONA PRAW KONSUMENTA
▪

▪

▪
▪

Czynności prawne dokonywane pomiędzy Uczestnikami a Portalem, które okazałyby się sprzeczne
z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw konsumenta są nieważne z mocy
prawa.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść postanowień Regulaminu Imprezy ustalonego przez
Organizatora. Jeśli którekolwiek z postanowień tego regulaminu okazałyby się sprzeczne
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony praw konsumenta, należy niezwłocznie
powiadomić o tym Organizatora oraz Portal.
Wszelkie stosunki prawne zawierane w ramach niniejszego Regulaminu podlegają przepisom
o ochronie praw konsumenta.
Wszelkie postanowienia Regulaminu sprzeczne z przepisami o ochronie praw konsumenta są
nieważne.

| POSTANOWIENIA KOŃCOWE
▪
▪
▪
▪

Portal zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Administrator poinformuje Uczestnika o zmianach w Regulaminie poprzez zamieszczenie
odpowiedniej informacji na stronie Portalu.
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz innych odpowiednich przepisów prawa polskiego.
Wszelka komunikacja pomiędzy Uczestnikiem a Portalem jest prowadzona drogą elektroniczną,
poprzez formularz dostępny na Portalu.
ROBERT CIEŚLAR
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