REGULAMIN I WARUNKI LICENCJI
aplikacji InsERT mobile
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Warunki Licencji i Regulamin określają zasady licencjonowania i korzystania z aplikacji
InsERT mobile (dalej: InsERT mobile i/lub aplikacja lub usługa). Aplikacja udostępniana jest
Licencjobiorcy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie i Warunkach Licencji przez
InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 2, NIP: 898-19-45-134, REGON:
932283479, KRS: 0000306888 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI. Wydział Gospodarczy – KRS.
2. Warunkami legalnego korzystania z aplikacji InsERT mobile są:
2.1. zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Warunków Licencji, jak również
wszelkich zmian Regulaminu i Warunków Licencji publikowanych przez przez InsERT S.A. (zwanego
dalej Licencjodawcą), który to Regulamin i Warunki Licencji w szczególności określają zasady
udzielania Licencjobiorcy odpłatnej, niepełnej, niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej licencji – czego
potwierdzeniem jest zaznaczenie przez Licencjobiorcę pola: „Akceptuję” umieszczonego pod
adresem https://mojekonto.insert.com.pl lub podczas aktywacji usługi w jednym z programów linii
nexo oraz zainstalowanie i uruchomienie przez Licencjobiorcę aplikacji InsERT mobile zgodnie z
procedurą opisaną w Regulaminie i Warunkach licencji;
2.2. uiszczenie opłaty należnej Licencjodawcy z tytułu udzielenia, aktywacji i przedłużenia licencji na
aplikację InsERT mobile następuje zgodnie z cennikiem dostępnym w aktualnej wersji na stronach
www.insert.com.pl.
2.3. posiadanie przez Licencjobiorcę aktualnej, ważnej, opłaconej i zarejestrowanej licencji i
aktywnego abonamentu na którykolwiek z programów linii InsERT nexo: Subiekt nexo, Rachmistrz
nexo, Rewizor nexo, Gestor nexo, Biuro nexo, Gratyfikant nexo;
2.4. posiadanie przez Licencjobiorcę aktywnego Konta InsERT zarejestrowanego w serwisie Konto
InsERT;
2.5. uzyskanie od Licencjodawcy wiążącej informacji o dostępności i uruchomieniu funkcjonalności
InsERT mobile po stronie InsERT nexo.
3. Licencja InsERT mobile na zasadach określonych w niniejszej wersji zastępuje dotychczasową
nieodpłatną wersję BETA aplikacji InsERT mobile. Licencjodawca uprawniony jest do wprowadzenia
kolejnej wersji aplikacji InsERT mobile na zasadach odrębnie przez niego określonych.

II. DEFINICJE
Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym Regulaminie i Warunkach Licencji:
1. InsERT mobile – aplikacja przeznaczona na urządzenie mobilne pracujące pod kontrolą systemu
operacyjnego
Android
w
wersji
min
5.0
oraz
dostępna
pod
adresem
https://www.insert.com.pl/insertmobile. Jest mobilnym oprogramowaniem współpracującym i
powiązanym z programami linii InsERT nexo, które umożliwia korzystanie z programów linii InsERT
nexo za pomocą urządzenia mobilnego Licencjobiorcy w zakresie objętym aplikacją InsERT mobile, tj.
poprzez synchronizowanie danych o klientach i kontaktach z programami linii InsERT nexo pomiędzy
tym systemem a urządzeniem mobilnym Licencjobiorcy (moduł podstawowy Klienci).
2. Licencja – licencja na korzystanie z aplikacji InsERT mobile, udzielana przez Licencjodawcę
Licencjobiorcy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Warunkach Licencji, w tym w
szczególności w pkt III Regulaminu i Warunków Licencji.
3. Licencjobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, do której stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych, która posiada
ważną, aktualną i zarejestrowaną licencję na program/programy linii InsERT nexo i/lub posiadającą
abonament na program/programy linii InsERT nexo oraz posiadająca Konto InsERT zarejestrowane w
serwisie Konto InsERT, korzystająca z InsERT mobile na urządzeniu mobilnym.
4. Użytkownik – osoba, która uzyskała legalną możliwość korzystania z aplikacji poprzez
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udostępnienie jej uprawnień przez Licencjobiorcę za zgodą Licencjodawcy. Użytkownikiem może być
wyłącznie pracownik i/lub współpracownik Licencjobiorcy, posiadający jednocześnie status i
uprawnienia użytkownika w programie/programach linii InsERT nexo.
5. Licencjodawca – firma InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 2,
NIP: 898-19-45-134, REGON: 932283479, KRS: 0000306888 wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI. Wydział Gospodarczy – KRS
posiadająca opłacony kapitał zakładowy w wysokości 16.000.000,00 zł.
6. Moduł aplikacji InsERT mobile – moduł aplikacji obejmujący odrębną funkcjonalność aplikacji, np.
moduł Klienci, moduł Kalendarz. W celu skorzystania z modułu Licencjobiorca zobowiązany jest do
zakupu licencji na dany moduł zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i
Warunkach Licencji oraz zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronach
www.insert.com.pl
7. Okres obowiązywania licencji na moduł aplikacji InsERT mobile – okres od dnia aktywacji
modułu aplikacji InsERT mobile do dnia wygaśnięcia licencji na dany moduł. Licencja na moduł
aplikacji InsERT mobile udzielana jest według wyboru Licencjobiorcy na 1, 3 lub 12 miesięcy zgodnie
z cennikiem dostępnym na stronach www.insert.com.pl.
8. Konto InsERT – konto Licencjobiorcy zarejestrowane w serwisie Konto InsERT (strona internetowa
pod adresem: https://mojekonto.insert.com.pl, zgodnie z zasadami odrębnie określonymi w
Regulaminie Konta InsERT, dostępnym pod adresem https://mojekonto.insert.com.pl/)
przeznaczone dla Licencjobiorcy, który posiada ważną licencję na korzystanie z programu linii InsERT
nexo.
9. Program komputerowy – program komputerowy linii nexo lub nexo PRO wyprodukowany przez
Licencjodawcę, na użytkowanie którego Licencjobiorca posiada ważną, aktualną i zarejestrowaną
licencję.
10. Baza danych – zbiór danych gromadzonych w bazie Microsoft SQL Server przetwarzanych przez
Licencjobiorcę za pomocą programów linii InsERT nexo lub nexo PRO.
11. Wersja DEMO aplikacji InsERT mobile – Licencjobiorca ma możliwość nieodpłatnego korzystania
z wersji demonstracyjnej aplikacji InsERT mobile (wersja DEMO) z wypełnionymi przykładowymi
danymi, która umożliwia wyłącznie korzystanie z aplikacji InsERT mobile lokalnie na urządzeniu
mobilnym, bez możliwości połączenia aplikacji InsERT mobile z programem InsERT nexo.
12. Urządzenie mobilne – smartfon lub inne urządzenie mobilne, które może działać jak smartfon.
III. TRYB ZAWARCIA UMOWY I ZASADY UDZIELANIA LICENCJI NA APLIKACJĘ INSERT MOBILE ORAZ
JEJ MODUŁY
1. Aplikacja InsERT mobile może być zainstalowana przez Licencjobiorcę i/lub każdego
z użytkowników wyłącznie na jednym urządzeniu mobilnym. Oznacza to, że jeden Licencjobiorca
i/lub użytkownik jest uprawniony do korzystania z aplikacji wyłącznie na jednym urządzeniu
mobilnym.
2. Za korzystanie z InsERT mobile Licencjodawca pobiera opłaty zgodnie z odrębnie ustalonym przez
Licencjodawcę cennikiem, dostępnym na stronach www.insert.com.pl.
3. Po spełnieniu warunków udzielenia licencji, określonych w niniejszym Regulaminie i Warunkach
licencji, licencja aktywowana jest domyślnie począwszy od daty aktywacji usługi InsERT mobile.
Licencja na poszczególny moduł aplikacji aktywowana jest na okres wybrany przez Licencjobiorcę.
4. Aplikacja InsERT mobile zawiera w sobie bezpłatny moduł Klienci co oznacza, że korzystanie z
modułu Klienci w czasie posiadania aktywnej licencji na aplikację InsERT mobile jest przez cały okres
licencji nieodpłatne.
5. Z uwzględnieniem pozostałych postanowień Regulaminu i Warunków Licencji, tylko Licencjobiorca
posiadający aktualną, ważną i zarejestrowaną licencję na program Gestor nexo ma możliwość
korzystania z Działań z Gestora nexo w aplikacji InsERT mobile w formie Agendy
i Kalendarza. Kalendarz jako dodatkowy moduł aplikacji InsERT mobile w pełnej wersji może być
zatem aktywowany tylko w przypadku posiadania przez Licencjobiorcę zarejestrowanego programu
Gestor nexo.
6. Moduł Kalendarz w przypadku posiadania licencji na Gestor nexo aktywowany jest bezpłatnie na

2

okres 1 miesiąca liczonego od dnia aktywacji usługi InsERT mobile w wersji open, tj. bez żadnych
ograniczeń co do liczby użytkowników po stronie Licencjobiorcy. Po upływie miesiąca w przypadku
gdy Licencjobiorca nie wykupi licencji na moduł Kalendarz, dostęp do modułu Kalendarz wygasa.
7. Licencjobiorca, który w dacie aktywowania licencji na usługę InsERT mobile nie posiada
zarejestrowanego produktu Gestor nexo, nie może aktywować dodatkowego modułu Kalendarz.
8. Licencje na każdy z modułów aplikacji InsERT mobile udzielane i opłacane są w zależności od
określonej przez Licencjobiorcę liczby użytkowników oraz czasu korzystania z modułu aplikacji
InsERT mobile.
9. Licencja na Moduł aplikacji InsERT mobile udzielana jest według wyboru Licencjobiorcy na 1, 3 lub
12 miesięcy zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach www.insert.com.pl.
10. Licencjobiorca może aktywować moduł aplikacji InsERT mobile dla wybranej przez siebie liczby
użytkowników. Wyboru liczby użytkowników Licencjobiorca dokonuje w Koncie InsERT. Cenę za
każdego dodanego użytkownika określa cennik dostępny na stronach www.insert.com.pl.
11. Licencjobiorca ma możliwość rozszerzenia zakresu wykupionej przez siebie licencji o
dodatkowych użytkowników, bez przedłużania okresu obowiązywania wykupionej licencji.
12. W trakcie okresu obowiązywania wykupionej przez Licencjobiorcę licencji, Licencjobiorca ma
możliwość przedłużenia licencji zarówno na dotychczas wykorzystywany przez Licencjobiorcę
moduł/moduły aplikacji InsERT mobile. Licencjobiorca ma również możliwość rozszerzenia zakresu
wykupionej przez siebie licencji o dodatkowego użytkownika/użytkowników.
13. Po określeniu przez Licencjobiorcę danych niezbędnych do ustalenia okresu na jaki udzielana jest
licencja oraz wysokości opłaty z tytułu licencji, Licencjobiorca przekierowywany jest automatycznie
do serwisu umożliwiającego dokonanie płatności, w którym Licencjobiorca dokonuje zapłaty
wynagrodzenia z tytułu udzielanej licencji, ustalonego zgodnie z wybranymi przez Licencjobiorcę
parametrami licencji.
14. Do informacji dotyczących zakupu licencji Licencjobiorca ma dostęp w serwisie Konto InsERT w
module: Historia transakcji.
15. Zakończenie okresu obowiązywania licencji na usługę InsERT mobile i/lub na moduł aplikacji
skutkować będzie brakiem możliwości synchronizacji danych i/lub brakiem dalszego dostępu do
usługi.
16. Licencjobiorca, w momencie uruchomienia InsERT mobile z poziomu Konta InsERT, akceptując
niniejszy Regulamin i Warunki Licencji, składa jednocześnie oświadczenie woli zawarcia umowy na
zakup licencji według warunków określonych w niniejszych Warunkach Licencji. Z chwilą
zaakceptowania przez Licencjobiorcę niniejszych Warunków licencji, następuje zawarcie umowy na
korzystanie przez Licencjobiorcę z InsERT mobile na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
i Warunkach Licencji oraz zgodnie z wybranymi przez Licencjobiorcę parametrami licencji, tj. w
zakresie ilości modułów aplikacji, liczby użytkowników oraz okresu trwania licencji.
17. Aktywowanie licencji InsERT mobile możliwe jest przez Licencjobiorcę poprzez Konto InsERT
zarejestrowane w serwisie Konto InsERT, jak również w każdym z programów linii nexo w module
Portale i aplikacje – widok InsERT mobile.
18. Wszelkie zmiany dotyczące licencji, wprowadzanie przez Licencjodawcę nowych wersji aplikacji
InsERT mobile oraz modułów dodatkowych aplikacji InsERT mobile, jak również publikowanie przez
Licencjodawcę wszelkich zmian i aktualizacji niniejszego Regulaminu i Warunków Licencji oraz
nowego Regulaminu i Warunków Licencji dla nowych wersji aplikacji InsERT mobile dokonywane są
poprzez Konto InsERT zarejestrowane w serwisie Konto InsERT.
19. Akceptacji niniejszego Regulaminu i Warunków Licencji na zasadach w nich określonych
dokonuje wyłącznie Licencjobiorca. Akceptacja udzielona przez Licencjobiorcę Licencjodawcy jest
wiążąca dla wszystkich pozostałych użytkowników korzystających z aplikacji, którzy zostali
zdefiniowani przez Licencjobiorcę i którym Licencjobiorca nadał uprawnienia dostępowe do aplikacji,
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Warunków Licencji.
20. Licencjobiorca, aktywując licencję aplikacji InsERT mobile, przyznaje uprawnienia do korzystania
z moduły i/lub modułów aplikacji wskazanym przez siebie użytkownikom. Za działaniu i/lub
zaniechania użytkownika w odniesieniu do aplikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi
Licencjobiorca.
21. Korzystanie z InsERT mobile przez użytkownika możliwe jest po uprzednim przyznaniu uprawnień
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do korzystania z InsERT mobile przez Licencjobiorcę oraz wymaga zalogowania do InsERT mobile na
urządzeniu mobilnym przy pomocy loginu i hasła używanego do logowania się do Konta InsERT w
serwisie Konto InsERT.
22. Korzystanie z InsERT mobile możliwe jest tylko w kontekście bazy danych. Podłączenie serwera
InsERT mobile do kolejnej bazy danych spowoduje usunięcie wysłanych danych z bazy poprzedniej.
Za aktualną bazę danych będzie uznawana ostatnio używana. Tym samym wylogowanie się przez
Licencjobiorcę lub użytkownika uprawnionego przez Licencjobiorcę oraz ponowne zalogowanie się,
jak również wybór danych innego podmiotu w ramach tego samego Konta InsERT, skutkować będzie
usunięciem dotychczasowych danych i pobraniem danych z nowej bazy danych.
23. Opłaty za korzystanie z InsERT mobile związane z transmisją danych na urządzenia mobilne są
niezależne od Licencjodawcy i niezależne od opłat z tytułu udzielonej licencji. Opłaty pobierane są
zgodnie z prawem telekomunikacyjnym przez Operatora telekomunikacyjnego, z którym
Licencjobiorca zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Opłata za transmisję
danych
jest
zależna
od
aktualnych
stawek
Operatora
i jest ponoszona przez Licencjobiorcę wyłącznie na rzecz Operatora. Wszelka odpowiedzialność
Licencjodawcy w tym zakresie jest wyłączona.
24. Informacja dotycząca posiadania aktualnej, ważnej i aktywnej licencji na aplikację InsERT mobile
widoczna jest również po zalogowaniu się Licencjobiorcy do każdego z programów linii InsERT nexo.
IV. WERSJA DEMO aplikacji InsERT mobile
1. Aplikacja InsERT mobile pobierana jest przez Licencjobiorcę ze Sklepu Google Play i instalowana
przez Licencjobiorcę na urządzeniu mobilnym.
2. Korzystanie z WERSJI DEMO InsERT mobile nie wymaga posiadania aktualnej i zarejestrowanej
licencji InsERT nexo, aktywnego abonamentu na ulepszenia oraz konta w Portalu Klienta InsERT.
3. Wybór WERSJI DEMO umożliwia korzystanie z aplikacji wyłącznie lokalnie bez możliwości
synchronizacji danych w aplikacji z bazą danych InsERT nexo. WERSJA DEMO aplikacji nie łączy się
również z programem linii InsERT nexo, wykorzystuje wyłącznie lokalne dane.
4. WERSJA DEMO aplikacji nie wymaga rejestracji.
5. Korzystanie z WERSJI DEMO nie jest ograniczone czasowo.
6. W każdym momencie Licencjobiorca ma możliwość skorzystania z WERSJI LICENCJONOWANEJ
aplikacji i zmiany WERSJI DEMO na WERSJĘ LICENCJONOWANĄ. W przypadku zmiany WERSJI
DEMO na WERSJĘ LICENCJONOWANĄ dane z WERSJI DEMO ulegają usunięciu i automatycznie
pobierane są dane z wykorzystywanego przez Licencjobiorcę programu linii InsERT nexo.
V. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY
1. Licencjodawca dołożył i dokłada wszelkich starań, aby InsERT mobile oraz wszelkie kolejne wersje
aplikacji, w tym jej moduły, były wolne od wad i błędów. Licencjodawca nie ponosi
odpowiedzialności za wady, usterki i błędy, które wystąpiły lub mogą wystąpić w aplikacji InsERT
mobile i/lub w poszczególnym module/modułach aplikacji.
2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub ujawnienie danych
przechowywanych w InsERT mobile, w szczególności będących skutkiem błędów, awarii, działań
osób trzecich.
3. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez
Licencjobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem InsERT mobile. W szczególności
Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji
(w tym decyzji podatkowych).
4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania/wstrzymania działania aplikacji
InsERT mobile i/lub poszczególnego modułu/modułów aplikacji oraz do przerw w działaniu aplikacji
i/lub poszczególnego modułu/modułów aplikacji w przypadku awarii, w tym awarii wynikającej
z przyczyn leżących po stronie podmiotu/podmiotów świadczących na rzecz Licencjodawcy usługi
teleinformatyczne. Licencjodawca zastrzega sobie również prawo do ograniczonych czasowo przerw
technicznych w funkcjonowaniu aplikacji InsERT mobile w przypadku bieżącej obsługi, konserwacji
urządzeń bądź oprogramowania, jak też modernizacji infrastruktury technicznej odpowiedzialnych
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za działanie aplikacji InsERT mobile. W takim przypadkach Licencjobiorcy nie przysługują żadne
roszczenia.
VI. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY
1. Licencjobiorca zobowiązuje się korzystać z InsERT mobile wyłącznie zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz nie wykorzystywać InsERT mobile do publikowania,
dostarczania i przesyłania treści o charakterze bezprawnym i/lub naruszającym w jakimkolwiek
sposób prawa osób trzecich.
2. Licencjobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Licencjodawcy o wszelkich
zmianach adresu e-mail przypisanego do konta Licencjobiorcy w Portalu Klienta.
3. Korzystanie z InsERT mobile odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Licencjobiorcy.
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za szkody na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem
postanowień niniejszego Regulaminu i Warunków Licencji. Odpowiedzialność Licencjodawcy
ograniczona jest maksymalnie do wysokości równowartości opłaty uiszczonej przez Licencjobiorcę
na rzecz Licencjodawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami Licencji.
2. Licencjodawca nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za szkodę powstałą w wyniku
korzystania przez Licencjobiorcę z aplikacji. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie
z roszczeniami do Licencjodawcy, Licencjodawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie
Licencjobiorcę. W takim przypadku Licencjobiorca zobowiązany jest zwolnić Licencjodawcę od
wszelkiej odpowiedzialności, zwrócić poniesione przez Licencjodawcę z tego tytułu koszty, w tym
np. zapłacone przez Licencjodawcę kary umowne, oraz w pełni zaspokoić roszczenia osób trzecich
w sposób przewidziany w przepisach prawa.
3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki wynikające z wejścia przez
osoby trzecie w posiadanie hasła i loginu do Konta InsERT należącego do Licencjobiorcy, przerw
w dostępie do aplikacji zaistniałych z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana
sprzętu) lub niezależnych od Licencjodawcy, przestoje wynikające z problemów występujących
w ramach infrastruktury sieciowej operatorów telekomunikacyjnych, brak dostępu do aplikacji lub
jej niesprawność wynikającą z nadużycia, oszustwa lub siły wyższej.
4. Licencjodawca nie ponosi również odpowiedzialności za wykasowanie lub utratę danych
osobowych przechowywanych w bazie danych w ramach Usługi, jeżeli sytuacja ta nastąpiła z winy
lub przyczyny Użytkownika lub też osób trzecich, którymi Użytkownik się posługuje, z którymi
współpracuje lub z usług których korzysta w jakikolwiek sposób.
5. Licencjodawca nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie
aplikacji i/lub brak dostępu do aplikacji spowodowane działaniem i/lub zaniechaniem Licencjobiorcy
i/lub użytkownika.
6. Licencjobiorca zobowiązany jest korzystać z aplikacji w sposób zgodny z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz normami etyki.
7. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu i Warunków
Licencji i/lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Licencjobiorca ponosi pełną i wyłączną
odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wyrządzone takim działaniem i/lub zaniechaniem.
8. Z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu i Warunków Licencji w
przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu i Warunków
Licencji i/lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Licencjodawca może wypowiedzieć
niniejszy Regulamin i Warunki Licencji ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie niniejszego
Regulaminu i Warunków Licencji ze skutkiem natychmiastowym skutkuje utratą dostępu
Licencjobiorcy do aplikacji oraz pozostałymi konsekwencjami określonymi w pkt X niniejszego
Regulaminu i Warunków licencji.
VIII. OCHRONA I ZASADY PRZETWARZANIA ORAZ POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Licencjodawca jest administratorem danych osobowych Licencjobiorcy i przetwarza dane
osobowe Licencjobiorcy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w
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szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, dalej jako RODO).
2. Licencjodawca przetwarza dane osobowe Licencjobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
jako niezbędne w celu wykonania niniejszej umowy licencyjnej aplikacji InsERT mobile, a także
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Licencjodawcę w szczególności w zakresie marketingu produktów i
usług oferowanych przez Licencjodawcę.
3. Podanie danych osobowych przez Licencjobiorcę jest dobrowolne, jednak niezbędne do
wykonywania niniejszej umowy licencji InsERT mobile. Pomimo dobrowolności, konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania niniejszej umowy licencji
InsERT mobile.
4. Licencjobiorca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane osobowe Licencjobiorcy przed udostępnieniem ich osobom
nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
5. Do przetwarzania danych osobowych po stronie Licencjodawcy dopuszczone są wyłącznie osoby
posiadające aktualne i ważne upoważnienie, zgodne z art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
6. Licencjobiorca akceptując niniejszą umowę, oświadcza, że znany jest mu fakt, iż administratorem
danych osobowych Licencjobiorcy jest Licencjodawca, tj. InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Jerzmanowska 2 54-519 oraz że zapoznał się z informacjami przekazanym mu przez Licencjodawcę
zgodnie z art. 13 – art. 22 RODO: Licencjobiorca ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych
przez InsERT narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez InsERT dane
osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Licencjobiorcy przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych
przez Licencjobiorcę informacji opiera się na udzielonej przez Licencjobiorcę zgodzie, Licencjobiorca
ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane podane przez Licencjobiorcę będą przetwarzane przez Licencjodawcę przez okres
obowiązywania niniejszej umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody o ile
była ona podstawą przetwarzania danych Użytkownika.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Licencjodawcę nie są przekazywane do państw trzecich. Dane
osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
IX. POSTĘPOWANIE W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH APLIKACJI
1. Zgłoszenia techniczne dotyczące działania aplikacji InsERT mobile można wysyłać na adres e-mail:
insertmobile@insert.com.pl bądź pisemnie na adres InsERT S.A., ul. Jerzmanowska 2, 54-519
Wrocław.
2. Każde zgłoszenie powinno zawierać krótki opis problemu, który stanowi podstawę zgłoszenia,
datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Licencjobiorcy (w tym nazwę firmy lub imię i
nazwisko oraz zwrotny adres pocztowy lub e-mailowy).
3. Termin rozpatrzenia zgłoszenia przez Licencjodawcę wynosi 30 dni, licząc od dnia następnego od
otrzymania zgłoszenia. Licencjodawca poinformuje Licencjobiorcę o wyniku rozpoznania zgłoszenia
pisemnie lub e-mailowo na adres wskazany uprzednio przez Licencjobiorcę.
X. OBOWIĄZYWANIE I ZAKOŃCZENIE UMOWY
1. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została udzielona licencja na aplikację InsERT
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mobile (wygaśnięcie umowy) przez Licencjobiorcę.
2. Licencjobiorca może w każdym czasie odstąpić od umowy poprzez zaprzestanie korzystania
z InsERT mobile oraz usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego/wszystkich urządzeń mobilnych,
na którym została ona zainstalowana.
3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
i zablokowania dostępu do InsERT mobile w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Licencjobiorcę
niniejszego Regulaminu i Warunków licencji, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa
polskiego.
4. Wygaśnięcie licencji na aplikację InsERT mobile skutkuje brakiem możliwości wysyłania
i odbierania danych z programu InsERT nexo oraz wylogowaniem z aplikacji InsERT mobile. W
przypadku wygaśnięcia licencji na moduł Kalendarz, Licencjobiorca traci dostęp do danych oraz nie
ma możliwości korzystania z tego modułu niezależnie od pozostałych modułów aplikacji InsERT
mobile.
5. Licencjodawca może również rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
gdy z przyczyn technicznych i/lub prawnych nie jest możliwe dalsze udostępnianie Licencjobiorcy
aplikacji.
6. Oświadczenia stron dotyczące rozwiązania lub odstąpienia od umowy wymagają zachowania
formy dokumentowej poprzez przesłanie oświadczeń na wskazany przez każdą ze Stron adres e-mail,
pod rygorem nieważności. Wiążące i aktualne adresy e-mail każdej ze Stron zostały określone
następująco: Licencjobiorca podaje aktualny i obowiązujący adres e-mail w czasie rejestracji pod
adresem https://mojekonto.insert.com.pl, a po stronie Licencjodawcy jest to adres:
insertmobile@insert.com.pl. W przypadku jakiejkolwiek zmiany adresu e-mail, Strona zobowiązana
jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o takiej zmianie. W przeciwnym razie wszelkie
informacje i wiadomości przesłane na wskazany uprzednio i nie zaktualizowany adres uznaje się za
doręczone.
XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Wymagania techniczne, jakie powinien spełniać Licencjobiorca w celu skorzystania z aplikacji
InsERT mobile to posiadanie przez Licencjobiorcę urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu
pracującego pod kontrolą systemu Android w wersji min. 5.0, na którym zainstalowano aplikację
mobilną InsERT mobile pobraną ze strony pod adresem https://www.insert.com.pl/insertmobile
2. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem oraz wszelkimi
pozostałymi regulacjami posiadanie przez Licencjodawcę i/lub użytkownika oraz nieprawidłowe
używanie i niezgodne z prawem wykorzystywanie urządzenia mobilnego, za pomocą którego
Licencjobiorca i/lub użytkownik korzysta z aplikacji.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin i Warunki Licencji obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie pod adresem
https://mojekonto.insert.com.pl
2. Licencjodawca ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu i Warunków Licencji w każdym
czasie. W przypadku dokonania zmian i braku akceptacji Licencjobiorcy w tym zakresie,
Licencjobiorca będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w terminie wskazanym w przekazanej
mu
informacji
dotyczącej
zmiany
regulaminu
umieszczonej
pod
adresem:
https://mojekonto.insert.com.pl. Brak zaznaczenia przez Licencjobiorcę pola: „Akceptuj”,
potwierdzającego udzielenie akceptacji w zakresie opublikowanej aktualnej wersji Regulaminu i
Warunków Licencji, jest jednoznaczne z odstąpieniem przez Licencjobiorcą od umowy. Niezależnie od
powyższego Licencjobiorca w terminie 7 dni od przekazania mu informacji dotyczącej zmiany
Regulaminu i Warunków Licencji powinien złożyć Licencjobiorcy oświadczenie o odstąpieniu od
umowy w formie pisemnej. Za datę odstąpienia uznaje się datę wpływu oświadczenia Licencjobiorcy
na adres siedziby Licencjodawcy.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu i Warunków Licencji obowiązują od dnia opublikowania aktualnej
wersji Regulaminu i Warunków Licencji pod adresem: https://mojekonto.insert.com.pl. W
odniesieniu do nowych Użytkowników oraz Użytkowników, którzy nie zaakceptowali dotychczas
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obowiązującej wersji Regulaminu, niniejszy Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z
dniem zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i Warunkami Licencji, jak również
Regulaminem korzystania z Konta InsERT oraz cennikiem zastosowanie będą miały przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Telekomunikacyjne
oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o ochronie danych osobowych.
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