
Regulamin Aplikacji RSIMS z dnia   10.04.2018   

I. Ogólne warunki korzystania z Aplikacji RSIMS
1. Korzystanie z Aplikacji RSIMS jest możliwe wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Właścicielem Aplikacji RSIMS, a jednocześnie Usługodawcą świadczącym usługi za jej pośrednictwem jest

Reliability Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, XI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS
0000509987,  NIP  945-21-79-373,  kapitał  zakładowy  73  500,00  PLN.  Wszelkie  sprawy  związane  z
używaniem  oraz  funkcjonowaniem  Aplikacji  RSIMS,  można  zgłaszać  pod  adresem  e-mail:
krzysztof.plachta  @  relia-sol  .  pl  .

1. Definicje
1.1 Administrator - Reliability Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków,

KRS 0000509987, NIP 945-21-79-373;
1.2 Aplikacja RSIMS - aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem  www.rsims.pl stanowiąca własność

Administratora;
1.3 Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca indywidualne konto oraz konkretne prawa dostępu w Aplikacji

RSIMS.
1.4 Regulamin -  niniejszy  regulamin  określający  zasady  korzystania  z  Usług  świadczonych  przez

Administratora.
1.5 Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o

Regulamin.
2. Postanowienia ogólne
2.1 Niniejszy  regulamin  określa  warunki  i  zasady korzystania  oraz  zakres  świadczonych usług  w Aplikacji

RSIMS oraz określa  zasady i  warunki  świadczenia  przez Reliability  Solutions sp.  z  o.o.  z  siedzibą w
Krakowie usług drogą elektroniczną.

2.2 Regulamin dostępny jest do wglądu dla Użytkowników pod adresem https://rsims.pl/terms_of_service/pl.pdf
w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.3 Z Aplikacji RSIMS mogą korzystać wyłącznie Klienci, którzy zawarli uprzednio z Administratorem umowę
wdrażającą system RSIMS. 

2.4 Dostęp  do  funkcjonalności  Aplikacji  RSIMS  jest  możliwy  po  uprzednim  założeniu  dla  Użytkownika
indywidualnego konta. Konto zostaje założone przez Administratora na podstawie wniosku Użytkownika,
zawierającego następujące  dane,  niezbędne  do  świadczenia  usług  za  pomocą  Aplikacji  RSIMS:  imię i
nazwisko, adres mailowy, nr telefonu oraz zakres Uprawnień, jakie należy mu przypisać. Po utworzeniu
konta Administrator udostępnienia  Użytkownikowi  drogą elektroniczną odnośnik  do  strony,  za  pomocą
której Użytkownik może skonfigurować hasło dostępu do indywidualnego konta.

2.1 Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji konta, w szczególności w zakresie danych osobowych
Użytkownika lub osoby uprawnionej do korzystania z Aplikacji w jego imieniu, które są niezbędne do
prawidłowego  świadczenia  Usług  przez  Administratora  na  rzecz  Użytkownika  Użytkownik  ponosi
odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek niedopełnienia obowiązku bieżącej  aktualizacji konta i
danych w nim umieszczonych. Użytkownik obowiązany jest do zabezpieczenia konta przed dostępem osób
nieuprawnionych, w szczególności w ten sposób że nie będzie ujawniać hasła dostępu do konta podmiotom
trzecim,  które  nie  są  umocowane  do  wykonywania  czynności  w  imieniu  Użytkownika,  bezpośrednio
związanych z odbiorem Usług świadczonych na jego rzecz przez Administratora. Użytkownik ponosi pełną
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby, którym Użytkownik umożliwił dostęp do



konta w Aplikacji RSIMS lub które uzyskały taki dostęp w sposób nieuprawniony, również wbrew wiedzy i
woli Użytkownika.. 

2.2 Użytkownik  jest  odpowiedzialny  za  wszystkie  czynności  dokonane  za  pomocą  Aplikacji  RSIMS.
Użytkownik odpowiada w szczególności za wprowadzenie danych nieprawdziwych lub błędnych. Zakazane
jest  dostarczanie  przez  Użytkownika  treści  o  charakterze  bezprawnym  oraz  wykorzystywanie  przez
Użytkownika  Aplikacji  RSIMS  lub  usług  świadczonych  przez  Administratora  w  sposób  sprzeczny  z
prawem, dobrymi obyczajami,  naruszający dobra osobiste osób trzecich a także w sposób niezgodny z
niniejszym Regulaminem.

2.5 Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych droga
elektroniczną  wiązać  może  się  z  podwyższonym  ryzykiem  pozyskania  i  modyfikowania  danych
Użytkowników  przez  osoby  nieuprawnione,  dlatego  Użytkownicy  powinni  stosować  właściwe  środki
techniczne, które  zminimalizują  wskazane wyżej  ryzyko.  W szczególności  powinni stosować programy
antywirusowe oraz programy chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet, a także zapewnić
ochronę  identyfikatorów  i  haseł  dostępu  do  indywidualnych  kont,  przed  udostępnieniem  ich  osobom
nieupoważnionym.

2.6 Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Aplikacji RSIMS w celach prowadzenia przez
Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Administratora lub w sposób naruszający te interesy
lub z nimi sprzeczny.

2.7 Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących
się  w  Aplikacji,  zostaje  zawarta  w  momencie  rejestracji  konta  Użytkownika  przez  Administratora  w
Aplikacji RSIMS.

2.8 Użytkownik  zobowiązuje  się  nie  zakłócać  działania  systemów  komputerowych,  serwerów,  sieci
Administratora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu
z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.

3. Wymagania techniczne
3.1 W celu prawidłowego działania Aplikacji RSIMS, Użytkownik powinien mieć zapewniony dostęp do sieci

Internet oraz posiadać sprzęt komputerowy wyposażony w jedną z wymienionych przeglądarek:
      •    Google Chrome (wersja 35 lub nowsza)
      •    Firefox (wersja 30 lub nowsza)
      •    Opera (wersja 20 lub nowsza)
      •    Safari (wersja 8 lub nowsza)
      •    Internet Explorer (wersja 11 lub nowsza)
2.3 Praca  z  Aplikacją  RSIMS na  wymienionych  wyżej  przeglądarkach  w  wersjach  niższych  niż  wskazano

powyżej nie jest wykluczona, jednak niektóre funkcje mogą działać niepoprawnie.
2.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform

dystrybucji  aplikacji  oraz  oprogramowania  (innego  niż  Aplikacja)  zainstalowanego  na  sprzęcie
komputerowym Użytkownika.

3. Zastosowanie Aplikacji RSIMS
Aplikacja RSIMS służy do monitorowania stanu technicznego maszyn i predykcji ich awarii. Szczegółowy
zakres dostępu (uprawnień) nadanych Użytkownikowi zależy od zakresu świadczonych Usług, który zostaje
ustalony na podstawie odrębnej umowy wdrażającej system RSIMS. 

4. Poufność
4.1 Strony  zobowiązują  się  nie  ujawniać  bez  pisemnej  zgody  drugiej  strony  informacji  o  funkcjonalności,

wyglądzie  oraz  działaniu  Aplikacji  RSIMS  oraz  jakichkolwiek  innych  informacji  handlowych,



technicznych,  organizacyjnych,  operacyjnych  ujawnionych  w  związku  z  działaniem  Aplikacji  RSIMS
osobom trzecim. 

4.2 Strony zobowiązują się do podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności wyżej wymienionych
informacji.

4.3 Obowiązek utrzymania w tajemnicy Informacji Poufnych ulega wyłączeniu, jeżeli  obowiązujące przepisy
prawa nakazują ujawnienie Informacji Poufnych i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami.

4.4 Obowiązek utrzymania w tajemnicy Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie i będzie trwać nadal
również  po  zaprzestaniu  świadczenia  usług  przez  Administratora  na  rzecz  Użytkownika  za  pomocą
Aplikacji RSIMS.

5. Wyłączenie odpowiedzialności
5.1 Administrator  ponosi  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań

wynikających  z  niniejszego  Regulaminu,  jeżeli  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  nastąpiło  z
przyczyn za które Administrator ponosi odpowiedzialność. Administrator nie odpowiada w szczególności za
szkody powstałe wskutek działania siły wyższej.

5.2 Za siłę wyższą uważane będą wszelkie nie dające się przewidzieć zdarzenia, na które żadna ze Stron nie ma
wpływu, w szczególności  wojna, zamieszki,  powódź, pożar, huragan, nawałnica, trzęsienie ziemi i inne
klęski  żywiołowe,  udokumentowane  przerwy  w dostawach prądu,  strajki  i  inne  podobne  zdarzenia,  w
wyniku których wykonanie wynikających z niniejszego Regulaminu zobowiązań przez Administratora jest
niemożliwe lub niewspółmiernie kosztowne.

5.3 Administrator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  przerwy  w  działaniu  Aplikacji  RSIMS  wywołane
problemami technicznymi, a także za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub
błędnego  działania  Aplikacji  RSIMS  oraz  nieprawidłowego  korzystania  z  Aplikacji  RSIMS  przez
Użytkownika.  Administrator  w  szczególności  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  utratę  zysków  w
prowadzeniu przedsiębiorstwa, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa bądź utratę informacji gospodarczej
oraz innych strat  o charakterze majątkowym, jak również za wszelkie  skutki  wykorzystania  informacji
uzyskanych za pośrednictwem Aplikacji RSIMS.

5.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie
trzeciej swojego identyfikatora i hasła dostępu do indywidualnego konta utworzonego dla Użytkownika w
celu korzystania z Aplikacji RSIMS.

5.5 Administrator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  powstałe  na  skutek  niewygenerowania  dla
Użytkownika  nowego  hasła  dostępu  do  serwisu,  jeżeli  niewygenerowanie  hasło  nie  było  możliwe  z
przyczyn, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Usługi świadczone drogą elektroniczną
6.1 Administrator świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną usługi:
6.1.1 Prowadzenia konta Użytkownika;
6.1.2 Tworzenia baz danych Hierarchii obiektów;
6.1.3 Tworzenia Zgłoszeń awarii;
6.1.4 Dodawania komentarzy do Zgłoszeń awarii;
6.1.5 Powiadamiania o aktywności w Aplikacji RSIMS przez wiadomości tekstowe oraz email;
6.2 Usługi wskazane w punkcie 6.1 powyżej są świadczone 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
6.3 Administrator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania

dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla
zmiany Regulaminu.

6.4 Usługa Prowadzenia konta Użytkownika dostępna jest po założeniu na wniosek Użytkownika konta, polega
na  udostępnieniu  Użytkownikowi  dedykowanego panelu  w ramach Aplikacji  RSIMS,  umożliwiającego



Użytkownikowi modyfikację danych podanych we wniosku utworzenia  konta oraz przegląd wszystkich
spersonalizowanych powiadomień w Aplikacji RSIMS.

6.5 Użytkownik posiadający konto w Aplikacji RSIMS, może zgłosić Administratorowi żądanie dezaktywacji
konta Użytkownika. Żądanie zostanie rozpatrzone przez Administratora w  ciągu 14 dni od otrzymania
żądania.

6.6 Usługa Tworzenia baz danych hierarchii obiektów dostępna jest dla każdego Użytkownika posiadającego
odpowiednie  uprawnienia.  Usługa  umożliwia  podgląd  oraz  modyfikację  wszystkich  zapisanych  przez
Użytkownika obiektów.

6.7 Rezygnacja  z  usługi  Tworzenia  baz  danych  hierarchii  obiektów możliwa jest  w każdej  chwili,  poprzez
wysłanie wniosku o odebranie odpowiednich uprawnień, bądź wniosku o dezaktywację konta Użytkownika.
Wniosek zostanie rozpatrzony przez Administratora w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

6.8 Usługa  Tworzenia  Zgłoszeń  awarii  dostępna  jest  dla  każdego  Użytkownika  posiadającego  odpowiednie
uprawnienia. Usługa umożliwia ręczne dodawanie Zgłoszeń awarii oraz podgląd i modyfikację Zgłoszeń
wygenerowanych automatycznie przez Aplikację RSIMS na podstawie danych z czujników obiektów.

6.9 Rezygnacja z usługi Tworzenia Zgłoszeń awarii możliwa jest w każdej chwili, poprzez wysłanie wniosku o
odebranie odpowiednich uprawnień, bądź wniosku o dezaktywację konta Użytkownika. Wniosek zostanie
rozpatrzony przez Administratora w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

6.10 Usługa Dodawania komentarzy do Zgłoszeń awarii polega na zamieszczeniu komentarza do Zgłoszenia
awarii.

6.11 Rezygnacja z usługi Dodawania komentarzy do Zgłoszeń awarii, możliwa jest w każdej chwili i polega na
zaprzestaniu zamieszczania komentarzy poprzez Aplikację RSIMS.

6.12 Usługa  Powiadamiania  o  aktywności  w  Aplikacji  RSIMS  polega  na  wysyłaniu  na  adres  poczty
elektronicznej  wskazany  we  wniosku  o  utworzenie  konta  wiadomości  w  formie  elektronicznej  i/  lub
wysłaniu  na  podany  numer  telefonu  wiadomości  tekstowej  z  powiadomieniem  o  interesujących
Użytkownika aktywnościach.

6.13 Każdy Użytkownik może zrezygnować z Usługi powiadamiania o aktywności w Aplikacji RSIMS poprzez
odznaczenie  odpowiednich pół  w widoku Edycji  profilu (“Moje konto”)  lub przez dezaktywację konta
Użytkownika.

7. Reklamacje
Użytkownik może zgłosić Administratorowi reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych
drogą  elektroniczną  przez  Administratora.  Reklamacja  może  być  złożona  w  formie  elektronicznej  i
przesłana  na  adres  mailowy:  krzysztof.plachta@relia-sol.pl.  W zgłoszeniu  reklamacyjnym  Użytkownik
winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14
dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług droga elektroniczną
8.1 Zarówno Użytkownik, jak i Administrator mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną

w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę
przed  rozwiązaniem  ww.  umowy  oraz  postanowień  poniżej.  Rozwiązanie  umowy  następuje  z  chwilą
usunięcia Aplikacji.

8.2 Administrator  wypowiada  umowę  o  świadczenie  usług  drogą  elektroniczną  poprzez  wysłanie  do
Użytkownika stosownego oświadczenia woli  na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika
podczas korzystania z usługi.

9. Prawa autorskie
Zawartość strony internetowej www.rsims.pl stanowi własność intelektualną Reliability Solutions sp. z o.o.
Jest  ona  chroniona  wyłącznym  prawem  autorskim  i/lub  innymi  podobnymi  prawami  własności
intelektualnej spółki Reliability Solutions sp. z o.o. lub jej licencjodawców. Zabrania się modyfikowania,



odtwarzania,  przekazywania,  przechowywania  Aplikacji  RSIMS  lub  informacji  w  niej  zawartych  bez
pisemnej  zgody  spółki  Reliability  Solutions  sp.  z  o.o.  Wszelkie  nieautoryzowane  użycie  informacji
Reliability  Solutions  sp.  z  o.o.  znajdujących  się  w  tym  miejscu  może  stanowić  naruszenie  prawa
autorskiego lub innych praw. Jeśli nie spełniają Państwo tych warunków pozwolenie na korzystanie z tej
witryny  automatycznie  wygasa  i  należy  natychmiast  zniszczyć  wszelkie  informacje  uzyskane  za
pośrednictwem  Aplikacji  RSIMS.  Reliability  Solutions  sp.  z  o.o.  umożliwia  Użytkownikom Aplikacji
RSIMS eksportowanie danych o dokonanych Zgłoszeniach awarii do własnego, wewnętrznego użytku.

10. Znaki towarowe
O ile nie wskazano inaczej, wyświetlane w Aplikacji RSIMS znaki (towarowe), hasła oraz logo podlegają
prawom  do  znaku  towarowego  spółki  Reliability  Solutions  sp.  z  o.o.  (lub  jej  spółek  zależnych).
Jakiekolwiek  przetwarzanie,  wykorzystywanie  i/lub  modyfikowanie  przeprowadzone  bez  uprzedniego
pisemnego  zezwolenia  Reliability  Solutions  sp.  z  o.o.  uznawane  jest  za  naruszenie  prawa  do  znaku
towarowego.

11. Poufność informacji
O ile wyraźnie nie wskazano inaczej wszystkie informacje w Aplikacji RSIMS (dotyczy to, lecz nie w
sposób  wyłączny,  rysunków,  projektów,  modeli,  wszelkich  innych  praw  własności  intelektualnej  lub
przemysłowej,  umów,  danych  technicznych,  oprogramowania  (możliwego  do  pobrania),  informacji
marketingowych oraz biznesowych (zwanych dalej "informacjami")) należy uznać za poufne. 

12. Wyłączenie odpowiedzialności
W  przypadku  problemów  technicznych  z  Aplikacją  RSIMS  prosimy  o  niezwłoczny  kontakt  z
Administratorem.  Administrator  zobowiązuje  się  do  podjęcia  działań  celem jak  najszybszego usunięcia
pojawiających się ewentualnych zakłóceń w działaniu aplikacji.

13. Aktualizacje Aplikacji RSIMS
Spółka Reliability Solutions sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji Aplikacji RSIMS
w  dowolnym  momencie,  jeśli  uzna  to  za  właściwe  lub  konieczne  ze  względu  na  poprawność
funkcjonowania  aplikacji  oraz  usprawnianie  jej  funkcjonalności,  bez  konieczności  uprzedniego
poinformowania lub uzyskania zgody Użytkownika.

II. Polityka prywatności
III. Niniejsza  Polityka  Prywatności  określa  zasady  przetwarzania  danych  osobowych  pozyskanych  za

pośrednictwem Aplikacji RSIMS przez stronę internetową www.  rsims.pl  . 
IV. Właścicielem  Aplikacji  RSIMS  i  jednocześnie  administratorem  danych  osobowych  jest  Reliability

Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w
Krakowie, XI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000509987, NIP
945-21-79-373, kapitał zakładowy 73 500,00 PLN, zwana dalej Administratorem.

V. Administrator  dokłada  szczególnej  staranności  do  poszanowania  prywatności  Użytkowników
korzystających z Aplikacji RSIMS.

VI. Zbieranie danych
1.1 Dane  osobowe  osób  fizycznych  dokonujących  czynności  prawnej  niezwiązanej  bezpośrednio  z  ich

działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
oraz  osób  fizycznych  reprezentujących  osoby  prawne  lub  jednostki  organizacyjne  niebędące  osobami
prawnymi,  którym  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną,  prowadzące  we  własnym  imieniu  działalność
gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami, o których mowa w art.  20.2 i 20.3
poniżej  są  zbierane  w przypadku,  gdy  Użytkownicy  korzystają  z  Aplikacji  RSIMS i  są  przetwarzane
wyłącznie  w  zakresie  niezbędnym  do  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną  na  podstawie  umowy  o



świadczenie tych usług. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi dobrowolnie, z tym
jednak  zastrzeżeniem,  że  niepodanie  danych  lub  ich  usunięcie  przez  Administratora  na  żądanie
Użytkownika uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności Aplikacji RSIMS, a tym samym uniemożliwia
poprawne świadczenie  Usług  przez  Administratora  za  pośrednictwem Aplikacji  RSIMS.  Powyższe  nie
dotyczy wskazanych w art. 20.2.3. i 20.2.4 poniżej, których podanie nie wpływa na możliwość świadczenia
Usług przez Administratora zgodnie z Regulaminem.

1.2 W przypadku tworzenia konta w Aplikacji RSIMS, Użytkownik podaje następujące dane:
1.2.1 Imię i nazwisko;
1.2.2 Adres e-mail;
1.2.3 Adres e-mail do powiadomień (opcjonalnie);
1.2.4 Numer telefonu (opcjonalnie);

2. W  związku  z  korzystaniem  przez  Użytkownika  z  Aplikacji  RSIMS  Administrator  ma  dostęp  do
następujących danych: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy
Internetu,  nazwa  domeny,  rodzaj  przeglądarki,  czas  dostępu,  typ  systemu  operacyjnego.  Zbieranie
powyższych  danych  następuje  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  danych  oraz  poprawności
funkcjonowania  Aplikacji  RSIMS,  poprzez  możliwość  ustalenia  źródła  nieuprawnionego  dostępu  do
aplikacji lub prób dokonywania nieuprawnionych modyfikacji systemu operacyjnego Aplikacji RSIMS.  

3. Za dodatkową zgodą Użytkownika mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o
linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Aplikacji
RSIMS w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania
Aplikacji RSIMS do preferencji Użytkowników, a także administrowania Aplikacją RSIMS.

4. Adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika mogą być wykorzystane za dodatkową zgodą Użytkownika
w celu dostarczenia Użytkownikowi powiadomień związanych z aktywnością w Aplikacji RSIMS.

5. Mechanizm cookies, adres IP
5.1 Aplikacja RSIMS używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na

komputerze osoby odwiedzającej Aplikację RSIMS, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik
cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której  pochodzi,  swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną,
losowo  wybraną  liczbę  identyfikującą  ten  plik.  Informacje  zbierane  za  pomocą  plików  tego  typu  są
gromadzone i przetwarzane w celu dostosowywania oferowanych przez Administratora funkcjonalności do
indywidualnych  preferencji  i  rzeczywistych  potrzeb  osób  korzystających  z  Aplikacji  RSIMS i  w  celu
poprawnej konfiguracji  Aplikacji RSIMS, tzn. w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług za
pomocą Aplikacji RSIMS. 

5.2 Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
5.2.1 Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje

są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

5.2.2 Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do
momentu  ich  skasowania  lub  wygaśnięcia.  Mechanizm  cookies  trwałych  nie  pozwala  na  pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

5.3 Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Aplikacji RSIMS. W szczególności tą
drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają
możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania
z tej opcji korzystanie z Aplikacji RSIMS nie będzie możliwe.

5.4 Administrator  za  dodatkową  zgodą  Użytkowników może  gromadzić  ich  adresy  IP w  celu  określonym
poniżej.  Adres  IP  to  numer  przydzielany  komputerowi  osoby  odwiedzającej  Aplikację  RSIMS  przez



dostawcę  usług  internetowych.  Dane  dotyczące  adresu  IP Użytkownika  mogą  być  przetwarzane  przez
Administratora  za  uprzednią  dodatkową  zgodą  Użytkownika  w  celu  diagnozowania  problemów
technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu,  z  jakich regionów notujemy
najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Aplikacji RSIMS, a
także  w  celach  bezpieczeństwa  oraz  ewentualnej  identyfikacji  obciążających  serwer,  niepożądanych
automatycznych programów do przeglądania treści Aplikacji RSIMS.

5.5 Aplikacja  RSIMS  zawiera  linki  i  odnośniki  do  innych  stron  internetowych.  Administrator  nie  ponosi
odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

6. Przetwarzanie, dostęp do danych i zabezpieczenia
6.1 Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji RSIMS są przetwarzane zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa.
6.2 Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Aplikacji RSIMS mają jedynie

uprawnieni pracownicy Administratora.
6.3 Dane  osobowe  Użytkowników mogą  być  przekazywane  innym podmiotom na  podstawie  odpowiednich

przepisów prawa lub za zgodą Użytkownika. 
6.4 Administrator zapewnia Użytkownikom,  nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość

ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  oraz  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich
przetwarzania w każdej chwili. Samodzielny dostęp i sprostowanie oraz usunięcie danych osobowych przez

Użytkownika możliwe są po zalogowaniu do konta w Aplikacji  RSIMS. Użytkownikowi  przysługuje
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania.

6.5 Dane osobowe przetwarzane w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną
będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do prawidłowego świadczenia tych usług. W
przypadku  danych  przetwarzanych  na  podstawie  zgody  udzielonej  przez  Użytkownika,  dane  osobowe
Użytkownika będą przetwarzane przez okres czasu wskazany w zgodzie lub do chwili odwołania zgody
przez  Użytkownika.  Administrator  może  odmówić  usunięcia  danych  Użytkownika  na  jego  żądanie  w
trakcie świadczenia usług lub po zakończeniu ich świadczenia, jeśli Użytkownik naruszył obowiązujący w
Aplikacji RSIMS Regulamin lub przepisy obowiązującego prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do
dochodzenia przez Administratora roszczeń od danego Użytkownika przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących Administratorowi. 

6.6 Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: krzysztof.plachta@relia-sol.pl.

VII. Postanowienia końcowe
VIII. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
IX. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Regulaminu Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego

miejscowo i rzeczowo dla siedziby Administratora.
X. W przypadku nieważności jakichkolwiek postanowień Regulaminu, ich miejsce zajmują właściwe przepisy

prawa, a pozostałe postanowienia zachowują ważność w najszerszym możliwie zakresie.
XI. Administrator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu.  Użytkownik  jest  związany  zmianą

Regulaminu  po  upływie  21  dni  od  jej  opublikowania  na  stronie  internetowej  Aplikacji  RSIMS  i
zamieszczenia odpowiedniego komunikatu w Aplikacji.

XII. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmieniony Regulamin, może zaprzestać korzystania z
Aplikacji RSIMS. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji RSIMS po wprowadzeniu zmian oznaczać
będzie ich akceptację.  W przypadku braku akceptacji  zmian, użytkownik powinien odstąpić od umowy
poprzez odinstalowanie Aplikacji.


