
Regulamin aplikacji „Kartka świąteczna AMS”  
  
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.   
1.  Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji 

„Kartka świąteczna AMS” (dalej: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

2.  Usługodawcą usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji jest AMS S.A. z siedzibą w 

Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079299, NIP 782-00-21-306, REGON: 630933936 

(dalej „AMS”). 

3. Użytkownikiem Aplikacji w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez Aplikację 

korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”).  

4.  Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają na możliwości stworzenia przez 

Użytkownika zindywidualizowanej kartki świątecznej za pomocą narzędzi udostępnionych w 

Aplikacji. 

5.  Aplikacja oraz Regulamin dostępne są na stronie internetowej pod adresem 

http://ams.com.pl/kartka-swiateczna-ams 

6.  Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.  

7.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 18 

lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych nr 2016/679, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

2. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI.  
1. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji, Użytkownik powinien posiadać dostęp do sprzętu 

komputerowego, podłączenie do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę 

internetową  z włączoną obsługą Cookies i Java Script. 

2. AMS zaleca Użytkownikom korzystającym z Aplikacji używanie oprogramowania antywirusowego 

oraz zapór sieciowych (firewall) i ich bieżącą aktualizację. 

3. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika minimalnych wymogów technicznych związanych 

ze sprzętem oraz oprogramowaniem szczegółowo określonych powyżej, AMS nie gwarantuje 

prawidłowości funkcjonowania Aplikacji. 

4. AMS nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji w sposób sprzeczny z 

postanowieniami Regulaminu. 

 

3. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI. 
1.  Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym 

prawem, Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego.   

2.  Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:  

a) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;  

b) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz AMS, z 

poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;   

c) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji 

jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wynikającego z Regulaminu.  

3.  Użytkownik oświadcza, że jest w pełni uprawniony do dysponowania materiałami które zostaną 

przez niego wykorzystane w związku z korzystaniem z Aplikacji, a w szczególności że to 

wykorzystanie nie narusza przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz nie naruszy praw 

osób/podmiotów trzecich, w tym praw do wizerunku.  

4. Udostępnienie przez AMS Aplikacji nie oznacza przyjęcia przez AMS jakiejkolwiek 

odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, a w 

szczególności z tytułu wykorzystania przez Użytkownika materiałów (w tym zdjęć). 
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5. Po stronie Użytkownika pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się informacjami, 

danymi, zdjęciami, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi 

prawem. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że 

powyższy obowiązek został spełniony, zaś materiały których użyje podczas korzystania z Aplikacji 

nie są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami oraz nie naruszają praw osób trzecich (w tym 

prawa do ochrony wizerunku). 

 

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 
1. Korzystanie z Aplikacji może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych, w przypadku gdy 

materiały użyte przez Użytkownika w celu skorzystania z Aplikacji będą zawierały dane osobowe 

takie jak np., wizerunek, imię i nazwisko itd. 
2. Administratorem danych osobowych, które mogą zostać podane przez Użytkownika w związku z 

korzystaniem z Aplikacji jest AMS S.A.  z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może skontaktować się 

poprzez e-mail: iod@ams.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania jego danych 

osobowych.   

4. Dane osobowe, jeżeli dojdzie do ich przekazania przez Użytkownika, będą przetwarzane w celu 

wykonania umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną dot. korzystania z Aplikacji- na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 

(„Rozporządzenie”). 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej 

umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną dot. korzystania z Aplikacji.  
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla korzystania przez Użytkownika z 

Aplikacji. AMS nie zapisuje ani nie przechowuje danych osobowych, jakie mogą zostać podane 

przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji.  

7. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

9. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych 

narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

10. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników nie jest konieczne dla korzystania z Aplikacji. 

 

5. REKLAMACJE. 
1.  Wszelkie reklamacje związane z działaniem Aplikacji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na 

adres siedziby AMS, lub droga mailową na adres: marketing@ams.com.pl 

2.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.  

3.  Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w takiej formie, w jakiej złożona została 

reklamacja- odpowiednio pisemnie lub mailowo. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
1. AMS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie udostępnienia Użytkownikom 

jego aktualnej wersji w miejscu wskazanym w § 1 ust. 5 Regulaminu.  

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 grudnia 2018 roku.  

 
 


