
Regulamin korzystania z aplikacji „Hammer W+” 

 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z aplikacji mobilnej „Hammer 

W+”. 

 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

 

a) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin aplikacji mobilnej „ 

Użytkownika Hammer W+”, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną; 

 

b) „Aplikacji” – należy przez to rozumieć aplikację „Hammer W+” dostępną na urządzenia z 

systemem operacyjnym Android lub iOS. 

 

c) „Dostawcy Aplikacji” – należy przez to rozumieć Chongqing Zhouhai Intelligent Technology 

Co, Ltd., działającego na zlecenie mPTech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. 

Nowogrodzkiej 31, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243245, NIP 895-18-

45-043, REGON 020167256; 

 

d) „Urządzeniu” – należy przez to rozumieć urządzenie mobilne, na którym została 

zainstalowana Aplikacja oraz na którym istnieje możliwość korzystania z niej; 

 

e) „Administratorze”/ „ADO” – należy przez to rozumieć Chongqing Zhouhai Intelligent 

Technology Co, Ltd., działającego na zlecenie mPTech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-

511) przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243245, NIP 

895-18-45-043, REGON 020167256. 

 

 

§ 2. Zasady dostępu i korzystania z Aplikacji (zawarcie umowy o świadczenie usług 

drogą elektroniczną) 

 

1. Aby móc korzystać z Aplikacji, Użytkownik powinien zainstalować na swoim urządzeniu 

mobilnym Aplikację, a także (przed zarejestrowaniem konta i  podczas pierwszego 

uruchomienia) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w 

celu założenia konta i korzystania z Aplikacji oraz zapoznać się i zaakceptować niniejszy 

Regulamin oraz Politykę prywatności. Spełnienie niniejszych warunków umożliwia 

zarejestrowanie konta w Aplikacji. 

 

2. W celu zarejestrowania konta w Aplikacji wymagane jest podanie przez Użytkownika 

adres e-mail.  

 

3. Z chwilą zarejestrowania konta przez Użytkownika (co możliwe jest wyłącznie po 

wyrażeniu wszystkich zgód, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu) następuje zawarcie 



umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji pomiędzy 

Użytkownikiem a Dostawcą aplikacji. 

 

4. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Użytkownik jednak we własnym zakresie, zgodnie z 

umowami zawartymi z operatorami telekomunikacyjnymi bądź innymi dostawcami usług 

internetowych/elektronicznych, ponosi koszty transmisji danych, które są niezbędne do 

pobrania, instalacji, a także uruchomienia i korzystania z Aplikacji. 

 

5. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały stanowią przedmiot wyłącznych praw 

Dostawcy aplikacji, a tym samym podlegają ochronie prawnej. 

 

6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego. 

 

7. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Aplikacji wyłącznie w celach dozwolonych w 

Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ponosi 

pełną odpowiedzialność za treść przesyłanych za pomocą Aplikacji danych, Dostawca 

aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w 

sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

8. Dostawca Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane utratą 

urządzenia, na którym zainstalowana będzie Aplikacja, jego zgubieniem lub kradzieżą, a 

także udostępnianiem loginu i hasła osobom trzecim. 

 

§ 3. Zakończenie korzystania z Aplikacji oraz usunięcie konta Użytkownika  

 

1. Każdy Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez jej 

usunięcie/odinstalowanie z Urządzenia. Odinstalowanie Aplikacji z pamięci wewnętrznej 

Urządzenia jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji przez Użytkownika 

(bez konieczności składania innych oświadczeń woli). 

 

2. Usunięcie oraz odinstalowanie Aplikacji nie jest równoznaczne z usunięciem konta oraz 

historii danych. Celem usunięcia konta oraz historii danych należy skorzystać z dostępnej w 

Aplikacji funkcji “Wyloguj”. 

 

§ 4. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji 

 

1. Urządzenia mobilne, na których uruchamiana jest Aplikacja powinny spełniać następujące 

wymagania techniczne: 

 

a) Hammer Watch Plus z Aplikacją zainstalowaną przez Dostawcę Aplikacji, 

 

 

 

b) Smartfon Użytkownika : 

 

- Smartfon z system operacyjnym Android w wersji 5.0 lub nowszej, pamięć RAM minimum 

512 MB lub Smartfon z system operacyjnym iOS w wersji iOS 9.0 lub nowszej, 

 

- Aplikacja zainstalowana z Google Play Store (system Android) lub App Store (system iOS). 



 

2. Uzyskiwanie dostępu do Aplikacji z innych źródeł niż wymienione w ust. 1 jest 

niedozwolone. 

 

3. Dostawca Aplikacji zastrzega, że ze względu na konieczność serwisowania sprzętu oraz 

systemu, a także z powodu innych przyczyn od niego niezależnych mogą następować 

chwilowe przerwy w dostępności do Aplikacji. 

 

 

4. Dostawca Aplikacji zastrzega prawo do czasowego wstrzymania działania Aplikacji z 

uwagi na konieczne prace techniczne. 

 

 

 

§ 5. Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Chongqing Zhouhai Intelligent Technology Co, Ltd. 

(dalej jako „ADO”/”Administrator”), działający na zlecenie  mPTech Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000243245, NIP 895-18-45-043, REGON 020167256. Kontakt z Administratorem możliwy 

jest za pośrednictwem adresu mailowego: dew@mptech.eu. 

 

2. W celu założenia konta w Aplikacji wymagane jest podanie przez nowego użytkownika – 

Użytkownika adresu e-mail. Podanie niniejszych danych jest niezbędne do rejestracji i 

korzystania z Aplikacji, tzn. ich niepodanie jest równoznaczne z niemożnością korzystania z 

Aplikacji. 

 

 

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu: 

 

a) zapewnienia korzystania z Aplikacji i obsługi konta na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO, 

 

b) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

ADO (w szczególności ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń), tj. na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f RODO. 

 

5. Użytkownik ma prawo żądać od ADO dostępu do jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

6. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 



7. Odbiorcami danych Użytkownika są podmioty świadczące usługi związane z realizacją 

celów przetwarzania, w szczególności: podmioty zapewniające obsługę techniczną, 

informatyczną, telekomunikacyjną, prawną, marketingową i PR. 

 

8. Dane przetwarzane będą przez okres korzystania z Aplikacji, nie dłużej niż do czasu 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

§ 6. Reklamacje 

 

1. Wszelkie Reklamacje można zgłaszać w formie mailowej na adres: dew@mptech.eu lub 

telefonicznie pod numerem telefonu 71 717 74 00 (wew. 1) (koszt połączenia wg taryfy 

operatora). 

 

2. Reklamacja powinna zawierać: Numer IMEI urządzenia, zdjęcie dowodu zakupu, dane 

kontaktowe do osoby zgłaszającej (w tym nr telefonu kontaktowego, adres email oraz dane 

adresowe), problem oraz opis problemu będący podstawą do jej zgłoszenia. 

 

3. Prawidłowo złożoną Reklamację, tj. Reklamację która będzie spełniać wymogi określone w 

§ 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Dostawca Aplikacji rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia 

jej otrzymania. 

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

 

1. Kontakt z Dostawcą Aplikacji możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: 

dew@mptech.eu 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 

ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o ochronie danych osobowych oraz 

Kodeks cywilny. 

 

3. Dostawca Aplikacji zastrzega prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.  

 

4. Dostawca Aplikacji zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym prawa wynikające z ustaw o 

ochronie własności intelektualnej, nieudzielone w sposób wyraźny na mocy Regulaminu. 

 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2022 r. 
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