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A. Świadczone usługi
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego venite.io, a tym
zasady korzystania z niego za pomocą aplikacji mobilnej Venite (dalej „Serwis”). Oficjalną
stroną internetową serwisu jest www.venite.io (dalej „Strona internetowa Serwisu”)
2. Każda osoba korzystająca z Serwisu (dalej „Użytkownik”) musi zarejestrować się i założyć
konto w Serwisie.
3. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom korzystania ze smartfona jako urządzenia
otwierającego zamki w systemach kontroli dostępu. Wykorzystanie smartfona w tym celu
odbywa się za pośrednictwem i za zgodą firm, które bezpośrednio lub pośrednio zarządzają
tymi systemami kontroli dostępu (dalej „Partner” lub „Partnerzy”)
4. Właścicielem serwisu oraz operatorem usługi jest Venite Sp. z o.o., z siedzibą Gdynia, ul.
Starowiejska 19/2, NIP 9571072776, KRS 0000501232 (dalej „Właściciel” lub „Operator”).

B. Utworzenie konta
1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika odbywa się po założeniu indywidualnego konta oraz
po dokonaniu akceptacji niniejszego „Regulaminu Serwisu Venite” oraz po akceptacji
„Polityki prywatności”. W tym celu Użytkownik musi pobrać aplikację mobilną Venite z
odpowiedniego sklepu internetowego. Pobranie aplikacji jest bezpłatne.
2. Poprzez założenie konta Użytkownik wyraża zgodę na komunikację drogą elektroniczną na
adres e-mail podany podczas zakładania konta.
3. Operator nie pobiera od Użytkownika żadnej opłaty z tytułu korzystania z aplikacji mobilnej
Venite.

C. Korzystanie z Serwisu
1. Użycie usług Serwisu wymaga uprzedniej zgody odpowiedniego Partnera zarządzającego
systemem kontroli dostępu, z którego to systemu kontroli dostępu Użytkownik chce
korzystać. W tym celu Użytkownik musi nawiązać kontakt z takim Partnerem i uzyskać od
niego odpowiednią zgodę.
2. Partner zarządzający systemem kontroli dostępu może pobrać opłatę od Użytkownika za
uzyskanie takiej zgody lub za wystawienie odpowiedniej elektronicznej karty dostępu w
Serwisie.
3. Zasady uzyskiwania zgód i ich wycofywania oraz tryb wydawania i odbierania elektronicznych
kart dostępu w Serwisie ustalają wyłącznie Partnerzy.
4. Użytkownik akceptując w Serwisie daną elektroniczną kartę dostępu wyraża tym samym
zgodę i akceptuje warunki korzystania z tej karty ustalone przez Partnera, będącego jej
wystawcą.
5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub za zaniechania Partnerów w
zakresie uzyskiwania zgód na korzystanie z elektronicznych kart dostępu w Serwisie.
Wszelkie reklamacje dotyczące zasad wydawania i wycofywania zgód na korzystanie z
elektronicznych kart dostępowych w Serwisie należy kierować do odpowiedniego Partnera,
będącego wystawcą elektronicznej karty.
6. Prawo do wystawiania elektronicznych kart dostępu w Serwisie mają wyłącznie Partnerzy,
którzy podpisali stosowne w tym zakresie umowy z Operatorem.

7. Operator nie daje Użytkownikowi żadnej gwarancji jakości w zakresie korzystania z Serwisu.

D. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane przez Operator zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie wynikającym z
realizacji usług Serwisu i w zakresie zgód udzielonych przez Uczestnika.
2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka
prywatności” dostępnym na Stronie internetowej Serwisu.

E. Postanowienia końcowe
1. Zasady funkcjonowania Serwisu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie inne
materiały i dokumenty, w tym materiały promocyjne i reklamowe, mają wyłącznie charakter
informacyjny.
2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji Regulaminu, pod
warunkiem zachowania praw nabytych Użytkowników. Aktualizacje Regulaminu publikowane
będą na Stronie internetowej Serwisu.
3. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub wykluczenia Użytkownika z
możliwości korzystania z Serwisu jeśli posiadać będzie uzasadnione podejrzenie, że
Użytkownik, pomimo wezwania ze strony Operatora, działa wbrew postanowieniom
niniejszego Regulaminu lub w sposób mogący doprowadzić do ich naruszenia. Operator nie
ponosi odpowiedzialności za skutki zawieszenia lub wykluczenia.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania stron trzecich
odpowiedzialnych za funkcjonowanie elektronicznych kanałów komunikacji.
5. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe z
tytułu wykonania zobowiązań związanych z Serwisem będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

