Regulamin korzystania z aplikacji w ramach platformy Happy2u
§1. Definicje
1. Aplikacja - program komputerowy działający na serwerze i komunikujący się poprzez
sieć komputerową z hostem Użytkownika z wykorzystaniem oprogramowanie
możliwego do pobrania przez Użytkownika ze sklepu Google Play, App Store lub
Windows Store i instalowane w pamięci Urządzenia Użytkownika. Aplikacja mobilna
umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, w zakresie wynikającym z postanowień
niniejszego Regulaminu, na urządzeniach z systemem operacyjnym Android, iOS oraz
Windows (aplikacja mobilna).
2. Celebrycki profil użytkownika - zbiór zasobów i uprawnień w ramach Aplikacji
przypisanych konkretnemu Celebrycie, w tym zawierający jego dane osobowe, takie
jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz avatar.
3. Celebryta – osoba publiczna, która wprost lub w sposób dorozumiany godzi się na
podawanie do publicznej wiadomości wiedzy o swoim życiu.
4. Działalność gospodarcza - zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we
własnym imieniu i w sposób ciągły.
5. Film - seria następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku,
wyrażających określone treści, utrwalonych na nośniku wywołującym wrażenie ruchu
o długości 10 sekund (dla profili: „zwykłego” i „firmowego”).
6. Profil – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Aplikacji
7. Firmowy Profil Użytkownika - zbiór zasobów i uprawnień w ramach Aplikacji
przypisanych konkretnemu podmiotowi prowadzącemu Działalność gospodarczą, w
tym zawierający jego dane firmowe jak nazwa, dane kontaktowe oraz avatar.
8. Hasztag (z ang. hashtag) – słowo lub wyrażenie poprzedzone symbolem # (ang. hash),
bez użycia spacji, będące formą znacznika (ang. tag);
9. Katalog produktów – zbiór zdjęć produktów znajdujący się na profilu Firmowym
użytkownika.
10. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
11. Partner - przedsiębiorca z którym Usługodawca zawarł odrębną umowę o współpracy.
12. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
13. Regulamin - niniejszy Regulamin.
14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 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.
15. Strony - Usługodawca i Użytkownik.
16. Treść - treść, z którą Użytkownik może się zapoznać z wykorzystaniem Aplikacji,
pochodząca od innych Użytkowników lub od Usługodawcy stanowiąca w szczególności,
lecz nie wyłącznie, przedmiot autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w
rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

17. Urządzenie - urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia
bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie
końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 Prawa telekomunikacyjnego (np. smartfon,
tablet).
18. Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w
Regulaminie oraz z wykorzystaniem Aplikacji, polegająca wyłącznie na udostępnieniu
Użytkownikowi oprogramowania Aplikacji oraz zawartych w Aplikacji funkcjonalności.
19. Usługodawca/Administrator danych osobowych – 2u Sp. z o.o. z siedzibą w Lubliniec.
20. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych.

21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
22. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Usługi z wykorzystaniem Urządzenia.
23. Zwyczajny profil użytkownika - zbiór zasobów i uprawnień w ramach Aplikacji

przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, w tym zawierający jego dane osobowe,
takie jak imię i nazwisko (opcjonalnie), adres e-mail, avatar oraz film profilowy.

§2. Postanowienia ogólne
1. Podmiotem świadczącym Usługę, jak również właścicielem Aplikacji, jest Usługodawca.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Aplikacji oraz z
oferowanych za jej pośrednictwem Usług.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
4. Regulamin nie dotyczy usług telekomunikacyjnych jakie są świadczone przez
dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
5. W ramach Usługi, Usługodawca udostępnia Użytkownikowi oprogramowanie Aplikacji
w celu zapewnienia mu możliwości dostępu m.in. do:
a. logowania,
b. rejestracji,
c. utworzenia, wyświetlania i edycji Profilu użytkownika,
d. nagrywania Filmów,
e. udzielania odpowiedzi w formie Komentarzy,
f. polubienia Filmu oraz jego udostępnienia,
g. obserwowania profili innych Użytkowników,
h. wyszukiwania Użytkowników i wydarzeń,
i.

dodawania nagrań z telefonu do Aplikacji,

k. dostęp do katalogu produktów znajdujących się profilach firmowych,
n. katalogu produktów (wishlist) opublikowanych na profilu firmowym,
o. czat umożliwiający prowadzenie rozmowy pomiędzy użytkownikami,
p. udostępnianie treści na innych platformach

6. Korzystanie z Usługi jest możliwe po założeniu Profilu Użytkownika, z tym że
założenie Firmowego profilu użytkownika wymaga prowadzenia Działalności
gospodarczej w dowolnej, dozwolonej przez przepisy prawa formie.
7. W ramach świadczenia Usługi, Usługodawca nie dostarcza Użytkownikom usług
oferowanych przez Partnerów. Usługi oferowane przez Partnerów świadczone są na
podstawie zasad i regulaminów opracowanych przez tych Partnerów.
8. Korzystanie z Aplikacji mobilnej oraz Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia
przez Urządzenie, jakim posługuje się Użytkownik, określonych minimalnych wymagań
technicznych, tj.: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft
Edge, Internet Explorer lub Safari w najnowszej dostępnej wersji (aplikacja
internetowa) lub urządzenie z systemem Android (wersja 4.4 i nowsze), iOS (wersja 8 i
nowsze).
§3. Zasady świadczenia Usługi
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie
zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
3. Usługodawca wykonuje Usługi na wyraźne żądanie Użytkownika złożone przy
zawieraniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natychmiast po zawarciu
tej umowy.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Użytkownika nie obowiązuje minimalny czas związania umową o świadczenie usług
drogą elektroniczną.
5. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika
Urządzenia obsługiwanego przez Usługodawcę.
6. Usługodawca informuje, że nie jest on dostawcą usług transmisji danych, jak również
usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych. W związku z tym, w celu korzystania z Usługi
Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do usług transmisji danych
oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do korzystania z Usługi.
7. W związku z żądaniem Użytkownika złożonym w toku zawierania umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną, a dotyczącym rozpoczęcia wykonywania Usługi przed
upływem terminu do odstąpienia od tej umowy, Użytkownikowi będącemu
konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną.
8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z niniejszym
Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci
Internet, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i
interesów Usługodawcy.
9. Użytkownik zobowiązany jest do:
o korzystania z Usługi w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
o niepodejmowania działań takich jak:

•

korzystanie z Aplikacji i/lub Usługi udostępnionej innym
Użytkownikom lub udostępnianie swojej Aplikacji i/lub Usługi innym
Użytkownikom,

•

podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych
mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu do Usługi,

o korzystania z Aplikacji oraz Usługi w sposób nieuciążliwy dla innych
Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w
tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
o przestrzegania zakazu dostarczania Treści oraz Filmów o charakterze
bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, w szczególności treści wzywających do nienawiści
rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne,
pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc,
kwestionujących fakty historyczne, obrażających uczucia religijne,
naruszających prawa innych osób, w tym dobra osobiste, jak zdrowie, wolność,
cześć (godność i dobre imię), swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim,
wizerunek, tajemnicę korespondencji, twórczość naukową, artystyczną,
wynalazczą i racjonalizatorską, prawo do prywatności, prawo do spokoju
(wolność od strachu), prawo do kultu po osobie zmarłej, dobra sława (dobre
imię, dobra reputacja) etc.
10. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Usługi w sposób niezgodny z
Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ust. 9 powyżej,
Usługodawca może - ze skutkiem natychmiastowym - zablokować jego dostęp do
Usługi, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia
poniesionej w związku z tym szkody, w tym do zawiadomienia odpowiednich organów
publicznych.
11. W granicach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z
korzystaniem z Aplikacji i/lub Usługi, w tym za publikowane Treści oraz Filmy.
12. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę, w sposób
określony w §7, o każdym przypadku naruszenia jego praw do profilu Użytkownika, jak
również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym
Regulaminie przez innych Użytkowników.
13. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usługi, w tym z wszelkich Treści
zamieszczonych w ramach Usługi i/lub przy użyciu Aplikacji tylko i wyłącznie w zakresie
własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Aplikacji oraz Usługi, w tym wszelkich
Treści oraz Filmów zamieszczonych w ramach Usługi i/lub przy użyciu Aplikacji, w
innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody
udzielonej przez uprawniony podmiot.
14. Usługi, Treści oraz Filmy, do których Użytkownik uzyskuje dostęp z wykorzystaniem
Aplikacji, stanowią przedmiot przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim, w
tym Użytkownikom, autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych w
rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z nich
przez Użytkownika ograniczone jest wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku
osobistego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Użytkownik nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek działań polegających na ich
rozpowszechnianiu, przetwarzaniu, obróbce, opracowywaniu lub dystrybucji bez
zgody ich autorów.
15. Z momentem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika, Usługodawca
udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej oraz niezbywalnej licencji na
korzystanie z Aplikacji, która obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w zakresie niezbędnym do korzystania z Usługi poza jej terytorium.
16. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji tylko i wyłącznie na
obsługiwanym przez Usługodawcę Urządzeniu, w celu korzystania z zapewnionych
przez Usługodawcę funkcjonalności.
17. Zakres przedmiotowy licencji, o której mowa w ust. 15 i 16 dotyczy korzystania z
Aplikacji w tym trwałego lub czasowego zwielokrotnienia (wyświetlenie, użytkowanie)
tylko i wyłącznie w ramach pamięci Urządzenia Użytkownika.
18. Oprogramowanie w zakresie Aplikacji ich nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie ich
aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z kodem źródłowym stanowią przedmiot
autorskich praw majątkowych i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych
w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§4. Opłaty i koszty
1. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.
2. Koszty transferu danych w ramach Aplikacji ponosi Użytkownik.
3. Korzystanie z Usługi może wiązać się z wykorzystaniem świadczonej przez osoby trzecie
usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za
pośrednictwem łącza WiFi. Użytkownik ponosi koszty związane z korzystaniem z usługi
transmisji danych sieci telefonii ruchomej zgodnie z taryfą danego operatora telefonii
ruchomej, lub w przypadku dostępu do Internetu za pośrednictwem łącza WiFi zgodnie z taryfą dostawcy Internetu.
4. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z przeglądaniem Katalogu
Produktów znajdujących się na Profilu firmowym Użytkownika/Firmowym lub w
innym miejscu udostępnionym w ramach Aplikacji poza kosztami wyraźnie
określonymi w niniejszym regulaminie.. Zakup produktów dokonuje się poza Aplikacją
na stronie internetowej Partnera lub podmiotu trzeciego. Usługodawca nie jest stroną
umowy takiej umowy ani nie odpowiada za prawidłowość jej wykonania. .
§5. Odpowiedzialności
1. Usługodawca, w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa, nie
ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
własnych Partnerów, jak również za zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem
działań prowadzonych przez Partnerów, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności
za treści pochodzące od Partnera, w szczególności Treści udostępniane w ramach
Aplikacji oraz nienależyte świadczenie usług oferowanych przez Partnerów, a w
szczególności nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek trudności, które
spowodowane są okolicznościami innymi niż wady Aplikacji, a w szczególności
spowodowane są:

o parametrami lub stanem technicznym Urządzenia,
o błędami Użytkownika w obsłudze Urządzenia lub Aplikacji.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Aplikacji i/lub
Usługi przez Użytkownika, a w szczególności za korzystanie z Aplikacji i/lub Usługi w
sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa i Regulaminu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych za
pośrednictwem Aplikacji funkcjonalności, jak również zakończenia współpracy z
określonymi Partnerami, ze względów natury prawnej lub technicznej, w tym ze
względów ochrony prywatności, danych, lub innych prawnych względów związanych
np. ze sposobem oferowania przez Partnerów ich usług.
5. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia świadczenia Usługi, z
uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub
rozbudowy infrastruktury technicznej Aplikacji.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Aplikacji i/lub Usługi z
powodu siły wyższej.
7. Postanowienia w zakresie odpowiedzialności nie naruszają przepisów obowiązującego
w Unii Europejskiej (w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) prawa, ze
szczególnym uwzględnieniem praw konsumenta.
8. Organizatorem konkursów są podmioty (firmy), które wykorzystują aplikację happy2u
jako platformę do ich dystrybucji. Spółka happy2u nie ponosi odpowiedzialności za
przesyłki oraz dostarczenie ewentualnych nagród.
§6. Zakończenie korzystania z Usługi
1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi.
Rezygnacja z korzystania z Usługi jest jednoznaczna z wypowiedzeniem umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku poniesione koszty
związane ze świadczoną Usługą nie będą zwracane. W przypadku utworzenia Profilu
użytkownika, przy zakończeniu korzystania z Usługi, należy go usunąć.
2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usługi i Aplikacji,
jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Usługi i/lub Aplikacji, ze
skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego
Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
§7. Reklamacje oraz kontakt z Usługodawcą
1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Aplikacji i/lub Usługi Użytkownik
może zgłaszać m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
support@happy2u.com.
2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko użytkownika, adres
poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz
informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o
sposobie jej rozpatrzenia.

4. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania
Usługi i/lub Aplikacji można kierować pocztą elektroniczną na adres:
support@happy2u.com.
5. Sposoby dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji na drodze innej niż

sądowa:

• Sposobem właściwym dla zakończenia sporów między Usługodawcą, a

Użytkownikiem (dotyczących Aplikacji - w tym Usług) jest polubowne
rozstrzygnięcie w drodze postępowania przed sądem polubownym
zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminach tejże instytucji.

• Warunkiem rozpatrzenia sprawy przez sąd polubowny jest zakończenie
postępowania reklamacyjnego oraz wyrażenie na to zgody przez obie
stron. W pozostałych przypadkach właściwość sądu zostanie
rozstrzygnięta na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego.
• Użytkownik (konsument) ma możliwość skorzystania z pozasądowego
sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem
Konsumenckim. Warunki, informacje proceduralne oraz wykaz
podmiotów, które są uprawnione by rozstrzygać spory konsumenckie
znajdują
się
pod
następującym
adresem
internetowym:
https://www.uokik.gov.pl
pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Użytkownik
będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej
platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.
show&lng=PL. Usługodawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w
sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt
drogą elektroniczną pod adresem Usługodawcy wskazanym w
Regulaminie.
§8. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: 2u Sp. z o.o. z siedzibą w
Lubliniec.
2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych, RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Usługodawca dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych osobowych, w
szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zapewnia, że zbierane
przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
4. Dane osobowe są przechowywane przez Usługodawcę na serwerach zapewniających
ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni
pracownicy i osoby współpracujące z Usługodawcą.
5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest konieczne w przypadku
korzystania z usług Partnera, na zasadach określonych przez Partnera a brak podania
wymaganych danych osobowych może skutkować odmową świadczenia usług przez
Partnera.

6. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę wykorzystywane są wyłącznie do
poniższych celów:


zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy między Usługodawcą i
Użytkownikiem, polegającej na świadczeniu Usług przez Usługodawcę (art.
6 ust. 1 lit b RODO),



zapewnienia kontaktu między Usługodawcą a Użytkownikiem, w
szczególności w zakresie przesyłania wiadomości oraz przypomnień (art. 6
ust. 1 lit b RODO),



realizacji dokonanych zamówień usług oferowanych przez Partnera i
dokonania płatności za te usługi (art. 6 ust. 1 lit b oraz lit c RODO) ,



umożliwienie konsumentom realizacji ich praw w ramach zawieranych z
Usługodawcą umów (art. 6 ust. 1 lit c RODO),



§



profilowania Użytkowników, w tym również pod kątem marketingowym
(art. 6 ust. 1 lit a RODO).



w celach marketingowych z uwagi na uzasadniony interes Administratora
polegający na przesyłaniu informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)



analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania –
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega
na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności, a także ich preferencji
mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług;



technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo
przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i
poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z
wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach
informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed
nadużyciami i atakami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).



świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Aplikacji –
podstawa prawna przetwarzania- niezbędność przetwarzania do
wykonania
umowy
(art.
6
ust.
1
lit.
b
RODO)

7. Odbiorcom danych może być: dostawca IT, usługodawca w obszarze działań
analitycznych i marketingowych, podmiot świadczący usługi za pośrednictwem kart
płatniczych lub usługi płatności elektronicznych
8. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z przepisami tegoż
rozporządzenia.
9. Dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia umowy o świadczenie usług oraz
przez czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa
(przedawnienia roszczeń, rozliczenia). Wyjątek stanowi przetwarzanie danych dla celu

marketingowego oraz dla celu profilowania. W takich przypadkach będą one
przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu.
10. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych w przypadkach prawem przewidzianych. W celu realizacji uprawnień
wymienionych w tym punkcie, osoba, której dane dotyczą może przesłać stosowny
wniosek pocztą elektroniczną na adres: contact@happy2u.com lub pisemnie na adres:
Happy Birthday Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-195), ul. Słomińskiego 19/118.
11. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
§9. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w zakresie
dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, a także w przypadku zaistnienia
istotnych przyczyn związanych z funkcjonowaniem Aplikacji lub Usług, w szczególności
w przypadkach wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa.
2. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie niniejszego Regulaminu z
odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Użytkownicy, którzy zaakceptowali Regulamin w procesie rejestracji mają prawo do
wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o
zmianie Regulaminu
4. Prawo Rzeczpospolitej Polskiej jest prawem właściwym dla umowy świadczenia usług.
Sądami właściwymi dla umowy świadczenia usług są sądy powszechne w
Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwględnie obowiązujących
przepisów prawa. Spory pomiędzy Użytkownikami prowadzącymi Działalność
gospodarczą, nie będącymi jednocześnie konsumentem, a Usługodawcą zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia
konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można
wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na mocy prawa
które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
6. Dostęp do niniejszego Regulaminu zapewniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego w ramach Aplikacji, w formie, która umożliwia jego
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem [20 sierpnia 2019 r.]

