REGULAMIN APLIKACJI NO LIMIT FIT /FITGENERATOR

NO LIMIT FIT / FITGENERATOR jest Aplikacją dostępną na urządzeniach mobilnych, dzięki której
Użytkownik może uzyskać dostęp do swojego indywidualnego planu treningowego przygotowanego
specjalnie dla niego przez profesjonalnych trenerów. Każdy plan treningowy obejmuje różnorodne
treningi, tak, aby były one jak najbardziej skuteczne, ale przy tym atrakcyjne. Dzięki Aplikacji Użytkownik
uzyska wskazówki jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia, a także będzie miał możliwość śledzenie
swoich postępów.
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Regulamin określa zasady korzystania z
Aplikacji mobilnej NO LIMIT FIT / FITGENERATOR przez jej Użytkowników, w tym warunki licencyjne.
Aplikacja NO LIMIT FIT / FITGENERATOR chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa
własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami polskiego prawa.
Korzystanie z aplikacji NO LIMIT FIT / FITGENERATOR możliwe jest na warunkach licencyjnych
określonych w Regulaminie.
Formuła niniejszego Regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji.
Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z NO LIMIT FIT /
FITGENERATOR, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji, w tym kwestie naszej
odpowiedzialności.
DISCLAIMER:
Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji NO LIMIT FIT / FITGENERATOR zalecamy skonsultowanie
się ze swoim lekarzem w celu ustalenia czy nie ma przeszkód w wykonywaniu przez Ćwiczeń. Jeżeli
lekarz odradzi wykonywanie Ćwiczeń za pomocą Aplikacji NO LIMIT FIT / FITGENERATOR, zalecamy
zrezygnowanie z Ćwiczeń.

NO LIMIT FIT / FITGENERATOR jest jedynie Aplikacją zachęcającą do wykonywania Ćwiczeń i
prowadzenia regularnych treningów. Nie zastąpi ona jednak konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu,
dietetykiem oraz osobistym trenerem personalnym. Z uwagi na powyższe, Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za brak efektów Ćwiczeń, za urazy powstałe na skutek niewłaściwego wykonywania
ćwiczeń lub ich wykonywania pomimo braku zgody lekarza, chyba, że przepisy prawa bezwzględnie
wiążące wskazują inaczej.

1) O NAS
Właścicielem aplikacji NO LIMIT FIT / FITGENERATOR jest spółka FITGENERATOR SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Chorzowie (adres siedziby i adres do doręczeń:
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 63, 41-500 Chorzów); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622444; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest

dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 10.000,00 zł, NIP: 6272746484; REGON: 364712365;
adres poczty elektronicznej: info@fitgenerator.pl.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej NO LIMIT FIT / FITGENERATOR
przez jej Użytkowników, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności.

2) DEFINICJE
1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
ABONAMENT, SUBSKRYPCJA – odpłatny dostęp do wybranych funkcjonalności Aplikacji.
APLIKACJA, APLIKACJA NO LIMIT FIT / FITGENERATOR – aplikacja mobilna (oprogramowanie na
urządzenia mobilne wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa
Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część) umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Serwisu
Internetowego na urządzeniu mobilnym zgodnie z niniejszym Regulaminem. Szczegółowy opis
funkcjonalności i usług dostępnych w ramach Aplikacji oraz w innych serwisach internetowych i
aplikacjach, które mogą być zintegrowane z Aplikacją wskazany jest w zakładce “Opis aplikacji”
udostępnionej na stronie www.fitgenerator.pl
CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji i Usług Elektronicznych dostępny
w Aplikacji Internetowej oraz na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik”.
DOKUMENTACJA –
 opis funkcjonalny funkcjonalności, działania i elementów Aplikacji dostępny na
stronie Serwisu Internetowego.
SERWIS INTERNETOWY

- serwis webowy uruchamiany przy pomocy przeglądarki internetowej pod

adresem www.nolimitplan.pl lub www.fitgenerator.pl.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONTO, KONTO UŻYTKOWNIKA – funkcjonalność Aplikacji oraz jednocześnie usługa elektroniczna w
Aplikacji, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez
Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Aplikacji oraz Serwisu Internetowego, w
którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz za pomocą, której można analizować
aktywność Użytkownika i jego postępy.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna to elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z
niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji
Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach dotyczacych akcji
promocyjnych organizowanych przez FITGENERATOR sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument określający politykę prywatności korzystania z Aplikacji.
PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U.
Nr 24, poz. 83 ze zm.)
REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji NO LIMIT FIT / FITGENERATOR.
TRENER –
 podmiot prowadzący ćwiczenia dla Usługobiorców, na mocy odrębnej umowy zawartej
pomiędzy Trenem a Usługodawcą.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacji Internetowej.
UŻYTKOWNIK/USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - korzystająca albo zamierzająca korzystać z
Aplikacji.
USŁUGODAWCA – spółka FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z
siedzibą w Chorzowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 63, 41-500
Chorzów); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000622444; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy
Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP:
6272746484; REGON: 364712365; adres poczty elektronicznej: info@fitgenerator.pl
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
ĆWICZENIA – ćwiczenia sportowe prezentowane w Aplikacji, prowadzone przez profesjonalnych
trenerów, na mocy odrębnej umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Trenerem.

3) O APLIKACJI NO LIMIT FIT / FITGENERATOR
Aplikacja za pomocą swoich funkcjonalności pozwala, aby Użytkownicy, poprzez dostęp do swojego
indywidualnego Konta mogli ćwiczyć korzystając z dedykowanego dla nich programu treningowego, gdzie
każdy plan treningowy obejmuje zróżnicowane treningi, tak, aby treningi były atrakcyjne i efektywne.
Użytkownik, za pomocą Konta może śledzić również swoje postępy.
FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest odpowiedzialny za
prawidłowe działanie Aplikacji.
FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest organizatorem
Ćwiczeń, a jedynie umożliwia dostęp do nich za pomocą funkcjonalności Aplikacji.

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI NO LIMIT FIT/
FITGENERATOR
NO LIMIT FIT / FITGENERATOR jest Aplikacją skierowaną do Użytkowników, którzy za pomocą Aplikacji
mogą korzystać z zamieszczonych w niej Ćwiczeń i planów treningowych.
Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, innych
Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze
stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji: (1) smartfon z
aktywnym dostępem do Internetu; (2) system iOs 9.0, lub nowszy, lub Android 8.0, lub nowszy (3)
Dodatkowo do utworzenia Konta w Aplikacji niezbędne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej oraz
dostępu do poczty elektronicznej.
Korzystać z Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
Użytkownik może korzystać w Aplikacji zgodnie z jej z przeznaczeniem. Szczegółowy opis
funkcjonalności Aplikacji, w tym Konta i zasad jej działania dostępny jest w Regulaminie oraz w ramach
Aplikacji.
Korzystanie z Aplikacji i niektórych jej funkcjonalności przez Użytkowników jest bezpłatne, zaś
korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji jest odpłatne.

5) WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI ORAZ KONTA

Aplikacja jest dostępna do pobrania w oficjanych serwisach oraz aplikacjach App Store oraz Google Play.
Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitgenerator.nolimit&hl=pl
Appstore:
https://apps.apple.com/pl/app/no-limit-2-0/id1494527020?fbclid=IwAR1YJjB2Mnpdew288yDrHOqXNE12
Z4Rc9AKj7XXv6Z1vg3paDdYfxlw6bjw

Pobranie oraz korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych
podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na

podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym tego typu usługi.
Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji jest uprzednie pobranie i zainstalowanie Aplikacji oraz
utworzenie Konta.
Utworzenia Konta za pomocą Aplikacji możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez
Użytkownika – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji – w tym momencie jest
zawierana umowa o korzystanie z Aplikacji pomiędzy FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i Użytkownikiem. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez
Użytkownika następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie
ich zmiany. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie.
Korzystanie z Aplikacji możliwe jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili i bez
podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jest samodzielne odinstalowanie lub
usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Odinstalowanie lub
usunięcie Aplikacji ze swojego urządzenia nie powoduje usunięcia Konta – w celu jego usunięcia
Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny przesłać FITGENERATOR SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stosowne żądanie, w szczególności za pośrednictwem
formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: info@fitgenerator.pl lub też pisemnie na adres:
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 63, 41-500 Chorzów.
FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo
zawieszenia Konta Użytkownika, gdy Użytkownik mimo wezwania ze strony FITGENERATOR SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z podaniem przyczyny, narusza niniejszy Regulamin poprzez
bezprawne wykorzystywanie Aplikacji.
Zawieszenie Konta Użytkownika może nastąpić na czas określony wskazany przez FITGENERATOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie
jest możliwe korzystanie z Aplikacji. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik obowiązany jest podjąć
działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest
poinformować o tym niezwłocznie FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego
zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych.
FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w przypadku zawieszenia
Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo
wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Aplikacji z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.

6) FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE W APLIKACJI INTERNETOWEJ
Korzystać z Aplikacji Internetowej na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
Usługobiorca może korzystać w Aplikacji Internetowej z następujących Usług Elektronicznych:
a. Konto.

b. Newsletter.
Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie.
Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest zarówno bezpłatne jak i płatne, w
zależności od wybranej Usługi, o czym Użytkownik jest informowany przez rozpoczęciem korzystania.
W przypadku funkcjonalności odpłatnych, Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia Abonamentu.
Wysokość Abonamentu oraz sposób jego zapłaty przez Użytkownika określony jest w Cenniku
dostępnym w Aplikacji.

7) SPOSOBY PŁATNOŚCI Z TYTUŁU ODPŁATNYCH
FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI
Część funkcjonalności Konta w Aplikacji Mobilnej jest odpłatna, o czym Użytkownik jest informowany
przed rozpoczęciem korzystania z nich.
Ceny które prezentowane są poprzez systemy sprzedaży Apple lub Google podane są jako ceny
całkowite i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o innych kosztach, które mogą
powstać w wyniku korzystania z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji, a gdy nie można ustalić wysokości
tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany na stronach Aplikacji, w tym także
w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1)
udostępnienie niniejszego Regulaminu w Aplikacji oraz (2) udostępnienie na stronie: www.nolimitplan.pl
oraz www.fitgenerator.pl. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
informatycznym Usługodawcy.
Sposoby i Terminy Płatności:
Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
Płatności dostępne w koncie App Store lub Google Play danego Użytkownika, w zależności od ustawień
Użytkownika.

8) NEWSLETTER
Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu podczas rejestracji w Aplikacji adresu poczty
elektronicznej oraz wyrażenie zgody na wysyłanie wiadomości na podany przy rejestracji adres e-mail,
poprzez zanzaczenie pola typu checkbox i kliknięciu pola akcji.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca

ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z
Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: info@fitgenerator.pl lub też pisemnie na adres: ul. Ul. gen. Henryka
Dąbrowskiego 63, 41-500 Chorzów.

9) KONTAKT Z NAMI
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest poczta elektroniczna (e-mail: info@fitgenerator.pl) oraz poczta tradycyjna
(ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 63, 41-500 Chorzów), za pośrednictwem których można wymieniać z
Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Aplikacji. Użytkownicy mogą kontaktować się z nami
także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

10) REKLAMACJE DOTYCZĄCE APLIKACJI
Reklamacje związane z działaniem Aplikacji Użytkownik może złożyć pocztą elektroniczną na adres
e-mail: info@fitgenerator.pl
Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia.

11) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami i
zawieranych przez nich umów na odległość z FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umów (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest
rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy.
Z zastrzeżeniem pkt. 11.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14

dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi odpłatnej, której
wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma
obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość
rynkowa spełnionego świadczenia. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi
rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
Oświadczenia kierowane do FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 9. Regulaminu.

12) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55
60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030
Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach
dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego
polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2)
wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
(więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności
gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo
pod adresem porady@dlakonsumentow.pl
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

(więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

13) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników niebędących konsumentami.
FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest uprawniony w każdym
czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności
informacji podanych przez Użytkownika niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji
FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uprawniony jest m.in. do
zażądania od Użytkownika niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów,
zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o
której mowa w zdaniu poprzednim FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uprawniony jest zawieszenia Konta Użytkownika niebędącego konsumentem
na czas trwania weryfikacji.
FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może wypowiedzieć
Użytkownikowi niebędącemu konsumentem umowę o korzystanie z Aplikacji ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Użytkownikowi stosownego
oświadczenia.
FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przysługuje prawo odstąpienia
od umowy o korzystanie z Aplikacji zawartej z Użytkownikiem niebędącym konsumentem w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez
podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do
FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie ponosi wobec Użytkownika
niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na
skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika niebędącego konsumentem, bez względu na
jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Użytkownika opłat
za korzystanie z Aplikacji. FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ponosi wobec Użytkownika niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście
poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

14) PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji jako całości oraz jej poszczególnych
elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do
FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub innych uprawnionych
podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie
obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.
Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik
nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie
wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć,
odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod
źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
Użytkownik korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji.
Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – nieodpłatna,
niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w
sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw
autorskich i własności intelektualnej FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, innych Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich.
W ramach udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej
pobieranie, instalowanie, czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika, jej
stosowanie i wyświetlanie w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej
przeznaczeniem oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.
Licencja jest udzielana w momencie zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji i na czas jej
obowiązywania.
Znaki handlowe FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, oraz
podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
FITGENERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu
lub formy świadczonych usług w ramach Aplikacji - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje
postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.

korzystanie z Aplikacji) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony
o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W
wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub
podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy
ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących
konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie
będą miały wpływu na takie już zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach
Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie
przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument
ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca: (1) wykonuje swoją działalność
gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w
jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem
włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
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