Regulamin Portalu MobilneTesty.pl
I.

Informacje ogólne/postanowienia
1.
Poniższy regulamin zawiera zasady korzystania z portalu MobilneTesty.pl
znajdującego się na witrynie internetowej www.MobilneTesty.pl, zwanego dalej
„Portalem”
2.
Usługodawcą Portalu jest Actum Lab sp. z o.o. - zarejestrowana pod numerami:
KRS 0000628928; NIP 9571087594; REGON 36502025000000, z siedzibą ul. Jaśkowa
Dolina 81, 80-286 Gdańsk, zwanym w dalszej części regulaminu „Usługodawcą”.
3.
Świadczone usługi, udostępniane poprzez Portal MobilneTesty.pl oraz firmę
Actum Lab sp. z o.o. są bezpłatne oraz płatne, a szczegółowy podział został
wyszczególniony w dalszej części regulaminu oraz w zakładce „cennik” na stronie
głównej Portalu. Należą do nich:
4.
Cyfrowy dostęp do danych i zasobów znajdujących się w aplikacjach mobilnych
oraz webowych

II.

Świadczone usługi w Portalu MobilneTesty.pl– zakres, wymagania,
rodzaj, zasady
1.
Bezpłatny dostęp do Portalu uzyskują wszyscy użytkownicy, który dokonają
rejestracji za pomocą strony www.MobilneTesty.pl. Usługodawca może dowolnie
modyfikować dostęp udostępniany bezpłatnie.
2.
Płatny dostęp do Portalu uzyskują wszyscy zarejestrowani użytkownicy, którzy po
zalogowaniu opłacili odpowiedni pakiet z dostępem na czas określony w zależności od
pakietu. Opłata jest jednorazowa lub abonamentowa (jeśli tak zaznaczono podczas
zakupu) i została wyszczególniona w cenniku, który znajduje się na stronie głównej
www.MobilneTesty.pl
Dokonanie opłaty upoważnia użytkownika do korzystania z pełnej wersji aplikacji webowej
oraz mobilnej i jej treści, przez czas określony w chwili dokonania opłaty. Czas liczony jest
od dnia dokonania opłaty przez użytkownika.
3.
Korzystanie z portalu w części płatnej oraz bezpłatnej jest możliwe, jeżeli
użytkownik spełni wymagania techniczne, które są wymagane przez Portal. Poniżej
przedstawiono minimalne
wymagania obowiązujące podczas korzystania z aplikacji webowej i mobilnej
MobilneTesty.pl
1) Aplikacja Webowa: przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji od 9 do 11,
Przeglądarka Internetowa Safari, Przeglądarka internetowa Google Chrome.
Konieczne jest również posiadanie zainstalowanego oprogramowania i wtyczek Java
oraz Adobe Flash Player.
2) Aplikacja Mobilna: Wersja iOS minimum 11, wersja Android 6

III.

Płatność za dostęp do portalu oraz aplikacji MobilneTesty.pl
1. Płatność za dostęp do portalu oraz aplikacji MobilneTesty.pl dokonuje się za
pośrednictwem platformy PayU oraz Tpay.
Platforma PayU oraz Tpay udostępnia różne metody płatności, w zależności od
preferencji użytkownika. Wszelkie uwagi dotyczące poprawności działania platformy
PayU lub Tpaynależy zgłaszać bezpośrednio do dostawcy tejże platformy.
2. Użytkownik otrzymuje dostęp do płatnej części Portalu oraz powiązanych usług po
pozytywnym dokonaniu opłaty poprzez platformę PayU. Użytkownik otrzymuje
również w tym momencie wiadomość e-mail na adres wskazany podczas rejestracji z
informacją o dokonaniu opłaty, co jest również informacją o rozpoczęciu świadczenia
usługi przez Portal MobilneTesty.pl
3. Dostęp do aplikacji webowej/mobilnej oraz Portalu nadawany jest tylko dla jednej
osoby wskazanej podczas rejestracji, tzn. właściciela adresu e-mail, który jest
jednocześnie loginem do Portalu.

IV.

Odpowiedzialność firmy Actum Lab sp. z o.o. oraz portalu
MobilneTesty.pl

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Szkody, które wynikły w następstwie zdarzeń niezależnych od usługodawcy
Szkody i skutki wynikające z udostępnienia przez Użytkownika danych do logowania osobom
postronnym
2. Działanie systemu płatności PayU oraz Tpay
3. Rezultat egzaminu Państwowego oraz wewnętrznego w OSK na prawo jazdy
4. Opóźnienie w aktualizacji najnowszych pytań udostępnianych przez Ministerstwo
Budownictwa i Infrastruktury lub organ właściwy do publikacji oficjalnych pytań na prawo
jazdy
5. Skutki wynikające z działania Użytkowników w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem
i prawem obowiązującym na terenie RP.
6. Konsekwencje wykorzystania wiedzy zdobytej na portalu MobilneTesty.pl

Usługodawca bierze pełną odpowiedzialność:
1.

za poprawne działanie i funkcjonowanie całego portalu oraz świadczone usługi

Usługodawca zastrzega sobie:
1. Możliwość wystąpienia czasowego braku dostępu do Portalu oraz
Aplikacji webowej/Mobilnej , wynikającej z prac konserwacyjnych lub napraw
technicznych. Jednocześnie Usługodawca zapewnia o jak najszybszym przywróceniu
stabilności działania Portalu.

V.

Reklamacje i wypowiedzenie/rezygnacja ze świadczenia usług
1.
W momencie dokonania zakupu płatnego dostępu do Portalu
MobilneTesty.pl, następuje zawarcie umowy świadczenia Usług opisanych w
niniejszym regulaminie.
2.
Reklamacje oraz wnioski związane z portalem MobilneTesty.pl oraz
wykupionym dostępem należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres:
czesc@actumlab.com
chwili otrzymania korespondencji. Na adres nadawcy jest przesyłana odpowiedź
na zgłoszenie.
3.
Z chwilą wygaśnięcia płatnego dostępu do Portalu MobilneTesty.pl
określonego podczas zakupu, użytkownik traci dostęp do tejże części. Może w
dalszym ciągu podejrzeć w aplikacji web’owej swoje statystyki oraz odnowić
dostęp na istniejącym koncie.

VI.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Szczegółowe informacje dot. Przetwarzania danych osobowych znajdują się w
Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.MobilneTesty.pl
2. Użytkownik rejestrując się w Portalu zapewnia iż zapoznał się z obowiązującym
regulaminem oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody
uniemożliwia prawidłową rejestrację w Portalu MobilnePrawko.
3. Użytkownik chcący aby jego dane zostały usunięte powinien wystosować takową
prośbę drogą mailową na adres czesc@Mobilneprawko.pl
4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na Portalu
MobilneTesty.pl. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
„O ochronie danych osobowych" oraz w sposób uniemożliwiający dostęp do nich
osób trzecich Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
5. Użytkownik ma prawo do wglądu swoich danych osobowych oraz ich modyfikowania.

VII.

Postanowienia końcowe
1.
W przypadku zmiany regulaminu, do czego ma prawo Usługodawca, Użytkownik z
aktywnym kontem zostanie stosownie poinformowany drogą elektroniczną, jeżeli dana
zmiana go dotyczy, na adres wskazany podczas rejestracji. Informacja o zmianie
regulaminu zostanie również umieszczona na stronie www.MobilneTesty.pl

2.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
3.
Wszelkie elementy graficzne, logotypy, materiały cyfrowe, układ strony, układ
strony stanowią podmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
4.
Niniejszy regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji na stronie
www.MobilneTesty.pl
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