Regulamin serwisu www.skodaautolab.pl (zwanego dalej „serwisem”)

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agencję
Interaktywną MUG s.c. Dariusz Polarczyk Natalia Stefaniak z siedzibą w Poznaniu, adres:
60-461 Poznań, ul. Geodetów 32, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP
781-179-99-86, numer statystyczny REGON 300564590, wykonujący działalność w oddziale
przy ulicy Rynek Jeżycki 1/8, 61-847 Poznań (dalej „Operator”)
działającej na zlecenie
Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-037), ul. Krańcowa 44,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem
KRS 000032 7143, REGON 301062169, NIP 7822463563, wysokość kapitału zakładowego
331.009.000 zł (dalej Zleceniodawca).
2. Usługa polega na bezpłatnym udostępnieniu treści serwisu internetowego
niezarejestrowanym użytkownikom w wersji okrojonej oraz zarejestrowanym użytkownikom
w wersji pełnej (dotyczy indywidualnego konta użytkownika).
3. Serwis www.skodaautolab.pl prowadzony jest w celu przedstawienia informacji
o Interaktywnym centrum bezpieczeństwa ŠKODA AUTOLAB oraz w celach promocyjnych
Volkswagen Group Polska sp. z o.o. .
4. Operator zastrzega następujące wymagania techniczne konieczne do prawidłowego
działania serwisu:
›
›
›
›
›

przeglądarka Internet Explorer/FireFox/Opera/Safari w najnowszej wersji,
włączona obsługa JavaScript,
włączona obsługa Cookie,
zainstalowana kontrolka Flash w wersji 10 lub wyższej,
minimalna rozdzielczość 1024x768.

Rejestracja użytkownika w serwisie
1. W pełni aktywnym Użytkownikiem serwisu może być osoba, która zarejestruje się
w serwisie, rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. W celu rejestracji użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
Pola wymagane:
› imię
› nazwisko
› płeć

›
›
›
›

data urodzenia
telefon komórkowy
e-mail
hasło

› zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym
w formularzu w celach marketingowych przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, w tym na ich udostępnianie podmiotom świadczącym usługi
powiązane z produktami Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Szczegółowe zasady
przetwarzania danych osobowych określa Regulamin dostępny
na www.skodaautolab.pl”.
Pola dodatkowe:
› ulica
› nr domu
› nr lokalu
› kod pocztowy
3. Po wypełnieniu formularza na podany przez użytkownika adres email wysłany zostaje link
aktywacyjny. Po aktywacji użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego konta w serwisie,
powiązanego z jego danymi z wizyt w interaktywnym centrum bezpieczeństwa
ŠKODA AUTOLAB, przypisanymi do biletów wstępu użytkownika.

Logowanie
1. Zarejestrowany użytkownik w celu zalogowania podaje adres e-mail oraz hasło, które podał
podczas rejestracji.
2. W module logowania Operator przewidział funkcjonalność generowania nowego hasła.
Użytkownik, klikając w link uruchamia proces odzyskiwania hasła. Na podany przez
użytkownika (podczas rejestracji lub aktualizacji danych) adres email, wysłany zostaje email
zawierający link do modułu generowania nowego hasła. Użytkownik po kliknięciu zostaje
przeniesiony na dedykowaną podstronę serwisu i dokonuje ustawienia nowego hasła poprzez
uzupełnienie pól hasło / powtórz hasło.
3. Użytkownik może również zalogować się używając aplikacji logowania poprzez Facebook.

Rejestracja biletu w serwisie
1. Użytkownik, aby przypisać dane zebrane na wystawie (zdjęcia wyniki quizów i symulacji),
rejestruje bilet w zakładce „Zarejestruj bilet” wpisując 20 cyfrowy kod z biletu.

2. Jeżeli użytkownik nie jest aktywnym, zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, system
poprosi o rejestrację konta.

3. Użytkownik może przypisać do swojego konta więcej niż jeden bilet.
4. Z biletem powiązane są dane osobowe użytkownika i powinien być chroniony przed jego
nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.

Integracja z Facebook
1.Użytkownik może dokonać rejestracji w serwisie poprzez logowanie za pomocą konta
prowadzonego na portalu społecznościowym znajdujący się pod adresem www.facebook.com.
2.Połączenie powyżej wymienionych kont oznacza zgodę na udostępnienie części danych
z konta Facebook użytkownika do serwisu. Zakres tych danych obejmuje: imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, fotografia użytkownika, lista znajomych.
3. Portal jest zintegrowany z Facebook jako aplikacja Facebook, w której usługobiorca będzie
identyfikowany za pomocą swojego konta na Facebook. Aktywności użytkowników Serwisu
będą widoczne na Profilu użytkownika na Facebook.
4. Rejestrując się za pomocą konta Facebook użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie podanym w punkcie 2 niniejszego paragrafu w celach
marketingowych przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w tym na
ich udostępnianie podmiotom świadczącym usługi powiązane z produktami
Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych
określa niniejszy regulamin.

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Zlecający. Dane osobowe
Użytkowników podawane są dobrowolnie, zaś każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo
wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania.
2. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników serwisu zgodnie
z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 101, poz. 926).
3. W serwisie oprócz informacji osobowych mogą być zbierane niektóre informacje techniczne
dotyczące użytkownika, takie jak używany system operacyjny, typ oraz wersja przeglądarki,
liczba odwiedzin serwisu oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Automatycznie
zbierane są tylko te informacje, które nie mają charakteru danych osobowych i mogą być one
przekazane przez Operatora stronom trzecim z postaci raportów zbiorczych.

4. Serwis komunikuje się za pośrednictwem sieci Internet z systemem funkcjonującym
w interaktywnym centrum bezpieczeństwa ŠKODA AUTOLAB i pobiera dane użytkowników,
którzy wypełnili formularz rejestracyjny podczas pobytu w centrum.

5. Użytkownik akceptuje fakt zapisywania na jego komputerze plików Cookie służących
do profilowania treści serwisu oraz zapamiętywania indywidualnych ostawień użytkownika.
Informacje zawarte w Cookie pozwalają na anonimowa statystyczna analizę aktywności
użytkownika w serwisie i przyczyniają się do jego bieżącego udoskonalania.
6. Bez względu na metodę przekazywania danych osobowych zawsze istnieje ryzyko
przechwycenia ich przez osoby postronne. Operator podjął odpowiednie kroki w celu
zminimalizowania ryzyka nieautoryzowanego dostępu do zebranych informacji osobowych,
ich niewłaściwego użycia i wyeliminowania wszelkich niedokładności związanych z procesem
zbierania tychże danych.

Odnośniki do innych stron www
Na stronach niniejszego serwisu umieszczone są linki (odnośniki) umożliwiające użytkownikom
bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Operator nie odpowiada jednak za treść
informacji tam zawartych oraz politykę ochrony prywatności stosowana przez właścicieli tych
stron.

Konkursy i promocje ogłaszane w serwisie
1. Użytkownicy serwisu mogą brać udział w promocjach i konkursach ogłaszanych w serwisie
organizowanych przez Zleceniodawcę. Udział w nich podlega odrębnym warunkom
uczestnictwa sformułowanym specjalnie dla każdej promocji lub konkursu.

Odpowiedzialność użytkowników
1. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa oraz nieprzekazywania
osobom trzecim loginu i hasła dostępu do serwisu.
2. Zabronione jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami
i zasadami współżycia społecznego.
3. W przypadku naruszenia przez użytkownika zasad serwisu Operator zastrzega sobie
prawo natychmiastowego zablokowania dostępu do serwisu dla danego użytkownika.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane w swoich komentarzach.
Przesyłanie komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub naruszających
dobro osób trzecich.

Postanowienia końcowe
1. Serwis www.skodaautolab.pl oraz jego zawartość, w tym prezentowane znaki towarowe
i materiały wizualne stanowią własność Zleceniodawcy. Jeżeli nie wskazano inaczej,
Użytkownicy strony maja prawo przeglądać zawartość strony i drukować lub zapisywać pliki
z materiałami zamieszczonymi na tych stronach wyłącznie w zakresie własnego użytku
osobistego. Kopiowanie, wyświetlanie, przekazywanie lub rozpowszechnianie materiałów
zawartych na stronie www.skodaautolab.pl w inny sposób lub na innych nośnikach jest
zabronione.
2. Operator zastrzega sobie prawo do:
› zmiany funkcjonalności serwisu
› czasowego zawieszania działalności serwisu na czas dokonywania prac konserwujących
lub innych związanych z rozbudową serwisu
› niezwłocznego usunięcia opublikowanych treści w przypadku złamania przez użytkownika
regulaminu serwisu lub prawa powszechnie obowiązującego.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
› jakiekolwiek szkody wynikające z przejęcia hasła użytkownika przez osoby trzecie
› naruszenia przez użytkownika w jakikolwiek sposób majątkowych praw autorskich lub dóbr
osobistych osób trzecich.

Kontakt
Wszelkie nieprawidłowości w działaniu serwisu oraz uwagi można wysyłać na adres e-mail
skodaautolab@mug.pl lub pisemnie na adres Agencja Interaktywna MUG, Rynek Jeżycki 1/8,
61-847 Poznań z dopiskiem ‘www ŠKODA AUTOLAB’.

