
OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI “INWENTARYZACJA” W OKRESIE
PROMOCYJNYM

I. PREAMBUŁA

1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania z Aplikacji, a także
świadczenia za jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną, zwany będzie dalej
“Ogólne warunki”.

2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z
Aplikacji zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji
Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.

3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy nie pobierać
Aplikacji, a w przypadku korzystania z niej należy zaprzestać korzystania z Aplikacji i
natychmiast ją dezaktywować.

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Aplikacji należą do ich
właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one
zastrzeżone znakami towarowymi.

5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości Aplikacji, utworów lub
informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia
jakiegokolwiek elementu Aplikacji, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa
autorskie lub chronione znaki towarowe.

II. DEFINICJE

APLIKACJA - narzędzie o nazwie INWENTARYZACJA służące do wspomagania
przeprowadzania procesu inwentaryzacji ilościowej,

URZĄDZENIE - urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz
wysyłanie danych takie jak smartfon, tablet czy komputer z dostępem do sieci Internet,
pozwalające na dostęp do Aplikacji,

USŁUGA – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem
Aplikacji,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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),

UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawna, korzystająca z usług dostępnych w ramach aplikacji,

WŁAŚCICIEL - podmiot udostępniający niniejszą aplikację, mianowicie: YOSI.PL Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Woronicza 7a, 31-409 Kraków, wpisana



do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000969221, NIP: 6772475019 REGON:
521223426.

III. ZAKRES WARUNKÓW

1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości Aplikacji, zgodnie z poniższymi Ogólnymi
warunkami.

2. Zawartość i dane publikowane w Aplikacji mają charakter informacji dla osób
zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

3. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych w Aplikacji, pod
warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji jest bezpłatne.
2. Okres bezpłatnego korzystania z Aplikacji kończy się w dniu 31.03.2023 r.
3. Po dniu 31.03.2023 dane wprowadzone do aplikacji zostaną usunięte z serwerów

Właściciela Aplikacji, co oznacza, że Użytkownik utraci dostęp do danych.
4. Przed upływem terminu określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu Użytkownik

może wyeksportować raporty powstałe na skutek przeprowadzenia procesu
inwentaryzacji.

5. Użytkownik może korzystać z Aplikacji tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia
inwentaryzacji magazynów Użytkownika. Kopiowanie oprogramowania, procesów i
technologii stanowiących część Aplikacji oraz jakiekolwiek (w tym bezpłatne lub
płatne) udostępnianie Aplikacji innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
powiązanych jest zabronione.

6. Użytkownik może korzystać z Aplikacji jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji

zgodnie z jej przeznaczeniem na polach eksploatacji obejmujących:

a) zalogowanie się do Aplikacji,

b) przeprowadzenie inwentaryzacji, w tym zaimportowanie kartotek towarowych

oraz strukturę magazynu,

c) pobranie raportu stanów magazynowych.

8. Użytkownik nie może bez zgody Właściciela:

a) trwale lub czasowo zwielokrotniać Aplikacji w całości lub w części przy

wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki;

b) wprowadzać Aplikacji do pamięci komputerów w większej liczbie, niż to



wynika z Umowy;

c) wprowadzać jakichkolwiek poprawek, modyfikacji czy zmian w strukturze

Aplikacji w wersji wynikowej lub jej części;

d) stosować Aplikacji albo jej części w innym programie;

e) udzielać osobom trzecim sublicencji, cedować ani przenosić bądź

udostępniać w jakiejkolwiek formie (łącznie z wypożyczeniem, najmem,

dzierżawą) Aplikacji ani żadnej jej części osobom lub podmiotom trzecim,

f) kopiować oprogramowania, procesów i technologii stanowiących część
Aplikacji oraz jakkolwiek (w tym bezpłatne lub płatne) udostępniać Aplikację
innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów powiązanych.

9. Zabronione jest w szczególności  korzystanie z aplikacji :
a) w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
b) w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób

zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
c) do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści

niezgodnych z Ogólnymi warunkami;
d) do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub

wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie,
oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami
(adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe
zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie
jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo
niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.

V. ZALECANE WYMAGANIA SPRZĘTOWE/ WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne
połączenie internetowe. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z
Aplikacji Użytkownik pokrywa we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z
operatorem telekomunikacyjnych lub innym dostawcą Internetu.

2. Zalecane wymagania sprzętowe i techniczne umożliwiające prawidłowe działanie
Aplikacji:

a. wymagania sprzętowe:
i. CPU: 1 x procesor (4-rdzeniowy) o częstotliwości taktowania co

najmniej 2,4 Ghz
ii. RAM: 16 GB
iii. Wymagana ilość wolnej przestrzeni dyskowej zależy od zastosowanej

wersji i edycji systemu operacyjnego, serwera baz danych oraz
planowanej ilości przechowywanych danych.

iv. NIC
v. Interfejs sieciowy 100/1000 Mb/s

b. oprogramowanie:



i. system operacyjny: Windows Server 2016, 2019, 2022
Standard/Datacenter Edition; dopuszczalne wersje językowe
systemów, to polska lub angielska.

ii. Baza danych: MS SQL Server 2016,2017,2019,2022,
Express/Standard/Enterprise Edition x86/x64

c. dodatkowe wymagania:
i. Google Chrome - najnowsza wersja
ii. aktualny zestaw poprawek i uaktualnień dla systemu operacyjnego
iii. IIS w wersji 7.x lub nowszej (zalecane IIS 8.x)
iv. NET 6.0

VI. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Aplikacja oraz jej treści są chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków
towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.

VII. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą umowę
pomiędzy Użytkownikiem, a Właścicielem, dotyczącą korzystania z Aplikacji w zakresie
treści w nich zawartych w okresie promocyjnym.

VIII. ZMIANA WARUNKÓW APLIKACJI

1. Właściciel Aplikacji zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych
Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania (z zastrzeżeniem,
że zmiana danych teleadresowych Właściciela/Usługodawcy nie stanowi zmiany
Ogólnych warunków).

2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków, o
czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o
zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.

3. Dalsze korzystanie z Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych
Ogólnych warunków.

4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik nie może
korzystać z Aplikacji na dotychczasowych zasadach.

IXI. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

1. Działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO” Właściciel
informuje, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest firma YOSI.PL Sp. z o. o., z siedzibą w

Krakowie, ul. Woronicza 7a, 31-409 Kraków;
2) dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania przez

Użytkownika z Aplikacji;
3) zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres e-mail,
4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Właściciela jest art. 6

ust. 1 lit. a, c i f RODO;
5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne

tak stanowią;

6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO;

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
obowiązywania promocji oraz przez miesiąc następujący po okresie zakończenia
promocji;

8) Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących
Użytkownika oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych;

9) Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10)podanie danych osobowych innych niż wymaganych przepisami prawa jest
dobrowolne;

11) Właściciel nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Właściciel wskazuje adres do kontaktu w sprawach związanych danymi osobowymi
Użytkownika: zarzad@yosi.pl

3. Użytkownik oświadcza, że dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu określonym w pkt. 1 ppkt. 2.

X. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Właściciel nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących treści Aplikacji, w
szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy
złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.

2. Właściciel nie udziela żadnej rękojmi, wyraźnej czy dorozumianej, ani gwarancji
przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszania praw
autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.



3. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien
zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest
to zależne od Użytkownika.

4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w
systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a
które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i
oferowanych za jej pośrednictwem usług.

5. Użytkownik korzysta z Aplikacji na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno
bezpośrednie, jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne lub inne szkody z tytułu
odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę
danych lub usług.

6. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone w Aplikacji,
szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez
osoby trzecie.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Aplikacja jest z jakichkolwiek przyczyn
tymczasowo lub długookresowo niedostępna.

8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane w Aplikacji, ani
też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa procesów lub komunikacji
prowadzonych za pomocą Aplikacji.

9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ
istniejącej odpowiedzialności, m.in. odpowiedzialności kontraktoweJ, deliktowej i
każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

XII. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Wszelkie powstałe spory w pierwszej kolejności rozwiązywane winny być w trybie
polubownego załatwienia sprawy.

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z
niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się
siedziba Właściciela.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach zastosowanie
mają odpowiednio przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Stwierdzenie nieważności któregokolwiek z postanowień Ogólnych warunków nie
ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. W sytuacji stwierdzenia



nieważności części Ogólnych warunków Właściciel  dokona jego aktualizacji, o
czym poinformuje Użytkowników.

3. Ogólne warunki dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
https://avocadosoft.pl/inwentaryzacja-mobilna-packing/

4. Ogólne warunki obowiązują od dnia 19.12.2022.

https://avocadosoft.pl/inwentaryzacja-mobilna-packing/

