Ogólne warunki korzystania z funkcji rejestracji i korzystania z aplikacji internetowej
MyBosch (Stan na dzień: 01.02.2016)
Niniejsze warunki korzystania obowiązują w wersji aktualnej w dniu zawarcia umowy dla
rejestracji i korzystania z aplikacji internetowej MyBosch firmy Robert Bosch GmbH, z siedzibą
przy Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Niemcy (zwaną dalej „dostawca“
lub „my“) przez Państwa jako użytkownika końcowego (zwanego dalej „ użytkownikiem“ lub
„Państwo“).
§1

Oferta i dostępność usług
1. Aplikacja internetowa MyBosch umożliwia korzystanie z różnych niezależnych od
rejestracji usług, za pośrednictwem których mogą Państwo m.in. sprawdzać
różnego rodzaju informacje.
2. Do usług, z których można korzystać za pośrednictwem aplikacji internetowej
MyBosch należą np. zastosowania przenośne, jak aplikacje, sklepy internetowe, a
także udostępnianie danych, artykułów, dokumentów graficznych i dźwiękowych,
informacji oraz innych treści (zwanych dalej zbiorczo „zawartością“).
Zakres zawartości można sprawdzić w opisie danej usługi. W odniesieniu do
korzystania z tych bezpłatnych lub płatnych usług obowiązują odrębne warunki
korzystania i zasady ochrony danych, które mogą wymagać podania dodatkowych
danych. Podczas rejestracji w usłudze zostaną Państwo o tym poinformowanie i
ew. poproszeni o podanie danych dotyczących płatności.
3. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania uzupełnień do aplikacji internetowej
MyBosch oraz do wprowadzenia czasowego ograniczenia korzystania z aplikacji.
Jako użytkownik nie mogą Państwo rościć sobie prawa do utrzymania określonych
świadczeń lub ich części.
4. W celu korzystania z aplikacji internetowej aplikacji internetowej MyBosch muszą
się Państwo zarejestrować. Rejestracja umożliwiająca korzystanie, a także
korzystanie z aplikacji internetowej MyBosch są bezpłatne.
5. W odniesieniu do aplikacji internetowej MyBosch nie przysługuje prawo do
nieprzerwanego korzystania z usługi. Dostawca nie gwarantuje, że dostęp lub
korzystanie z aplikacji internetowej MyBosch nie zostanie przerwany lub zakłócony
w wyniki prowadzonych prac konserwacyjnych, wprowadzenia ulepszeń lub
jakimikolwiek innymi czynnikami, np. przerwą w dostawie prądu, usterkami sprzętu
lub oprogramowania, problemami technicznymi łączy przesyłu danych), które mogą
prowadzić także do utraty danych. Dostawca dołoży starań, aby zapewnić możliwie
nieprzerwane korzystanie z aplikacji internetowej MyBosch.

§2

Rejestracja w aplikacji internetowej MyBosch

1. W aplikacji internetowej MyBosch mogą rejestrować się wyłącznie osoby
pełnoletnie. Osoby małoletnie oraz osoby, którym zablokowano prawo dostępu, nie
mogą rejestrować się w aplikacji. W procesie rejestracji zostaną Państwo
poproszeni o podanie danych logowania. Składają się one z samodzielnie wybranej
nazwy użytkownika oraz dowolnie wybranego hasła i Państwa adresu e-mail.
2. Rejestrację można przeprowadzić także z wykorzystaniem danych logowania
wybranych serwisów społecznościowych, np. Facebook, Twitter i Google+
(zwanych dalej indywidualnie i/lub zbiorczo „SocialID“). Zamiast określonej nazwy
użytkownika i hasła do korzystania z aplikacji internetowej MyBosch, do
zalogowania zostanie wykorzystana funkcjonalność wybranego serwisu
społecznościowego, w którym użytkownik musi być zalogowany.
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3. Wraz z wysłaniem danych potrzebnych do rejestracji składają nam Państwo ofertę
zawarcia umowy o korzystanie w oparciu o niniejsze warunki korzystania. Przyjęcie
oferty zależy od naszego uznania. Jeżeli w stosownym czasie potwierdzenie
rejestracji nie zostanie przesłane na podany przez Państwa e-mail, oferta przestaje
być wiążąca. Wraz z nadejściem potwierdzenia na adres e-mail do skutku dochodzi
umowa o korzystanie i następuje udostępnienie usługi. Z chwilą udostępnienia
usługi, mają Państwo prawo korzystania z aplikacji internetowej MyBosch w ramach
niniejszych warunków korzystania. W celu potwierdzenia faktu udostępnienia usługi
należy kliknąć przesłany w e-mailu link.
4. W aplikacji internetowej MyBosch można się zarejestrować tylko raz. Rejestracja,
umowa korzystania i konto użytkownika ani dane logowania nie mogą być
przenoszone na inne osoby. Podczas rejestracji z reguły nie prowadzimy
weryfikacji Państwa tożsamości ani prawdziwości wprowadzonych danych. Dlatego
nie możemy zagwarantować, że za danym profilem rzeczywiście stoi osoba, której
dane zostały podane w czasie rejestracji.
SocialID jest powiązany wyłącznie z aplikacją internetową MyBosch.
5. Jeżeli w ramach aplikacji internetowej MyBosch jest udostępniana taka
funkcjonalność, mogą Państwo indywidualnie skonfigurować profil użytkownika
zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania. Bliższe informacje na ten temat
można znaleźć w opisie usługi.
§3

Odpowiedzialność za dane logowania
1. Dane logowania wraz z hasłem należy chronić przed ujawnieniem i dostępem osób
niepowołanych.
2. W zakresie Państwa odpowiedzialności leży także zapewnienie, że z danych
logowania oraz udostępnionych usług korzystają Państwo osobiście lub osoby
przez Państwa upoważnione. Jeżeli zaistnieje obawa, że dane logowania dostały
się lub mogą się dostać w ręce osób niepowołanych, należy bezzwłocznie
poinformować o tym dostawcę.
Proszę pamiętać: jako użytkownik ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność
za każde wykorzystanie i/lub inne działania wykonywane z wykorzystaniem
Państwa danych logowania.

§4

Blokada dostępu
1. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na to, że naruszają lub naruszyli
Państwo niniejsze warunki korzystania i/lub obowiązujące prawo lub też w
przypadku zaistnienia uzasadnionego interesu, mamy prawo wedle uznania
zblokować Państwu w całości lub częściowo, okresowo lub na stałe dostęp do
aplikacji internetowej MyBosch. Przy podejmowaniu decyzji o zablokowaniu
dostępu zostaną uwzględnione odpowiednio Państwa interesy. Jeżeli pomimo
upomnienia wielokrotnie będą Państwo naruszać niniejsze warunki korzystania,
zastrzegamy sobie prawo zablokowania Państwu dostępu na stałe oraz
wykluczenia Państwa z możliwości korzystania z aplikacji internetowej MyBosch w
przyszłości.
2. W przypadku trwałego zablokowania dostępu, zostaną Państwo o tym
powiadomieni e-mailem.
3. W przypadku okresowego zablokowania dostępu, po upływie okresu blokady lub
ostatecznego wyeliminowania przyczyny blokady dostęp zostanie przywrócony i
zostaną Państwo o tym powiadomieni e-mailem. Trwała blokada dostępu nie może
zostać anulowana.
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§5

Rozwiązanie stosunku umownego
1. Stosunek umowny wynikający z umowy o korzystanie, realizowanej za
pośrednictwem Bosch Global ID, można rozwiązać w każdej chwili poprzez
wyrejestrowanie się z usługi. Zastrzegamy sobie także prawo do wypowiedzenia
umowy o korzystanie z zachowaniem terminu wypowiedzenia, który wynosi
czternaście (14) dni kalendarzowych.
2. W przypadku rozwiązania umowy o korzystanie, realizowanej za pośrednictwem
Bosch Global ID, po upływie 30 dni kalendarzowych od wejścia w życie
wypowiedzenia oraz po upływie wszystkich ustawowych terminów mamy prawo do
nieodwracalnego usunięcia posiadanych danych. W odniesieniu do danych
osobowych priorytetowe zastosowanie mają przepisy o ochronie danych, które
mogą wymusić konieczność wcześniejszego usunięcia danych.

§6

Zakres dozwolonego korzystania, kodeks postępowania, nadzór działań
wykonywanych w ramach korzystania
1. Państwa prawo dostępu ograniczone jest do dostępu do zawartości udostępnianej
za pośrednictwem aplikacji internetowej MyBosch (ew. za pośrednictwem SocialID)
oraz do korzystania z udostępnionego zakresu funkcji w ramach niniejszych
warunków korzystania.
2. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za stworzenie warunków technicznych
umożliwiających zgodne z umową korzystanie z usług (w szczególności dotyczy to
sprzętu, przeglądarki internetowej i dostępu do internetu). Ani my, ani dostawcy
danych usług nie możemy występować tutaj w roli doradcy.
3. Przysługuje nam prawo wyłącznego i nieograniczonego wykorzystywania danych
(z wyjątkiem danych osobowych), które w ramach korzystania z Bosch Global ID
są nam przekazywane lub są generowane.

§7

Ochrona zawartości, odpowiedzialność za zawartość należącą do osób trzecich
1. Zawartość udostępniana po zarejestrowaniu się w aplikacji internetowej MyBosch
w większości podlega ochronie prawnej (prawa autorskie, prawo o znakach
towarowych i prawo konkurencji lub prawa pokrewne) i stanowią naszą własność,
własność naszych klientów lub osób trzecich, które udostępniły nam daną
zawartość. Także sposób prezentacji zawartości, jako taki, podlega ochronie
zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Zawartość tę można wykorzystywać tylko
w ramach niniejszych warunków korzystania oraz w ramach aplikacji internetowej
MyBosch.
2. Zawartość dostępna na stronie rejestracji i logowania umożliwiającej korzystanie z
aplikacji internetowej MyBosch należy częściowo do nas, a częściowo do innych
użytkowników lub osób trzecich. Zawartość będąca własnością użytkowników lub
osób trzecich jest dalej zwana zbiorczo „zawartość osób trzecich“.
3. W przypadku zawartości osób trzecich nie weryfikujemy kompletności,
poprawności i zgodności z prawem ani nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności i nie udzielamy gwarancji, że dane osób trzecich są
kompletne, poprawne, zgodne z prawem i aktualne. Dotyczy to także jakości
zawartości osób trzecich oraz ich przydatności do określonego celu.

§8

Ochrona danych, poufność
Jedną z najważniejszych dla nas standardów jakości jest odpowiedzialne
postępowanie z powierzonymi nam przez Państwa danymi osobowymi. Dlatego
dane te są przez nas pobierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko wtedy, gdy
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istnieje ku temu podstawa prawna lub za Państwa zgodą. Szczegółowe informacje
dotyczące postępowania z danymi znajdują się w naszych zasadach ochrony
danych.
§9

Ograniczenie odpowiedzialności
1. W ramach korzystania z aplikacji internetowej MyBosch wykluczona jest nasza
odpowiedzialność za naruszenie obowiązków wynikające z lekkiego zaniedbania,
jeżeli nie spowodowała szkód związanych z uszczerbkiem na życiu, ciele lub
zdrowiu ani nie jest związana z gwarancją lub roszczeniami zgodnie z
odpowiedzialnością za produkt. Powyższe nie narusza także odpowiedzialności za
naruszenie obowiązków, których wypełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie
postanowień umowy o korzystanie i co do wypełnienia których użytkownik może
mieć zaufanie. To samo dotyczy naruszenia obowiązków przez naszych
przedstawicieli.
2. Ilekroć w niniejszych postanowieniach jest mowa o wykluczeniu lub ograniczeniu
naszej odpowiedzialności, dotyczy to także naszych organów i przedstawicieli, a w
szczególności naszych pracowników.

§ 10

Zmiany niniejszych warunków korzystania; przeniesienie stosunku umownego
1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian do niniejszych
warunków korzystania ze skutkiem także dla istniejącego stosunku umownego. O
tego rodzaju zmianach powiadomimy Państwa e-mailem z wyprzedzeniem co
najmniej 30 dni kalendarzowych przed planowanym wejściem zmian w życie. Jeżeli
w ciągu 30 dni od wpłynięcia powiadomienia nie wyrażą Państwo sprzeciwu i będą
korzystać z usług także po upływie terminu zgłoszenia sprzeciwu, zmiany
zaczynają obowiązywać od dnia upływu terminu. W przypadku wyrażenia
sprzeciwu, stosunek umowny jest kontynuowany na dotychczasowych warunkach.
W razie sprzeciwu zastrzegamy sobie prawo rozwiązania stosunku umownego
zgodnie z § § 5. W powiadomieniu o zmianach zostanie uwzględnione Państwa
prawo do zgłoszenia sprzeciwu wraz ze wskazaniem skutków.
2. Mamy prawo do przeniesienia na spółkę Robert Bosch Power Tools GmbH
wiążącego nas z Państwem stosunku umownego, w szczególności, ale nie
wyłącznie naszych praw i obowiązków wynikających z korzystania z bezpłatnie
udostępnionej usługi aplikacji internetowej MyBosch oraz związanych z niniejszymi
warunkami korzystania, ze skutkiem zwalniającym nas z dotychczas pełnionej
funkcji. Spółka Robert Bosch Power Tools GmbH stanie się wówczas stroną
niniejszej umowy z Państwem.

§ 11

Zmiany aplikacji internetowej MyBosch
W każdej chwili mamy prawo do zmiany bezpłatnie udostępnianych usług aplikacji
internetowej MyBosch, bezpłatnego lub odpłatnego udostępnienia nowych usług
lub zaprzestania udostępniania bezpłatnych usług.

§ 12

Postanowienia ogólne
1. Szczegółowe informacje o nas, jako operatorze strony rejestracyjnej, mogą
Państwo znaleźć w naszych Warunkach korzystania.
2. W odniesieniu do niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy prawa
niemieckiego.
3. Jeżeli prowadzą Państwo działalność gospodarczą, wyłącznym miejscem
rozstrzygania sporów na drodze sądowej jest sąd właściwy dla siedziby dostawcy.
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Jednak mamy także prawo złożenia pozwu w sądzie właściwym dla Państwa
siedziby.
4. W przypadku, gdy jedno z postanowień niniejszych warunków korzystania jest lub
stanie się nieskuteczne, nie narusza ono skuteczności pozostałych postanowień.
W takim przypadku strony są zobowiązane do wypracowania skutecznego prawnie
postanowienia, które w jak największym stopniu odpowiada celowi ekonomicznemu
poprzedniego postanowienia. Powyższe postanowienie dotyczy odpowiednio
eliminowania wszelkich luk w umowie.
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