
 
REGULAMIN APLIKACJI INTERNETOWEJ UXERIA 

 
Użyte definicje: 
 
Aplikacja – aplikacja internetowa Uxeria, której prawa autorskie należą do spółki 
Uxeria Sp. z o.o. mającej swoją siedzibę pod adresem ul. Wiertnicza 141, 02-952 
Warszawa. 
Administrator systemu – Uxeria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII WYDZIAŁ Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335318, posługującą się w 
obrocie gospodarczym numerem identyfikacji podatkowej NIP: 951-22-95-776, 
REGON 141973207. 
Abonent - podmiot zlecający badania użyteczności i jakości produktów, usług i 
rozwiązań z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej przez Administratora 
systemu na zasadach określonych w Regulaminie; zakres i liczbę funkcjonalności 
regulują parametry usługi określone w Cenniku obowiązującym w dniu dokonania 
zamówienia usługi. 
Tester - podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna (osoba, która ukończyła 18 rok 
życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych), mogąca brać udział w 
badaniach użyteczności i korzystać z funkcjonalności Aplikacji powiązanych z 
badaniami. 
Użytkownik – osoba lub podmiot gospodarczy korzystająca z aplikacji Uxeria. 
Badanie – proces pozyskiwania danych przygotowany przez Abonenta a 
realizowany przez Testera. Badanie składa się z zadań, w ramach których Tester 
proszony jest o odpowiedź lub wykonanie w Aplikacji określonych czynności. 
Poprawnie wykonane badanie - badanie, w ramach którego Tester spełni co 
najmniej jeden z warunków: rozwiązanie 60% zadań wchodzących w skład badania 
lub rozwiązanie 3 zadań wchodzących w skład badania. 
Opcja nagrywania – jedna z funkcjonalności przeprowadzanego badania polegająca 
na rejestracji widoku ekranu Testera i jego kamery oraz dźwięku. 
Zgłoszenie – oświadczenie woli Abonenta potwierdzające jego korzystanie z 
wybranych w Zgłoszeniu funkcjonalności aplikacji. Funkcjonalności te zostaną 
udostępnione przez Administratora po potwierdzeniu otrzymania Zgłoszenia oraz 
uiszczenia przez Abonenta opłaty za zadany okres.  
Abonament – cykliczna opłata za dostęp do funkcjonalności Aplikacji oraz 
możliwości korzystania z dodatkowych funkcjonalności.  
Okres Rozliczeniowy – określony przedział czasu, za który zostaje wystawiona 
faktura. 
Konto firmowe – udostępnione Abonentowi przez Administratora systemu 
Abonentowi miejsce na serwerze, za pośrednictwem którego posiada on 
zindywidualizowany dostęp do Aplikacji, wyodrębniony indywidualnym 
identyfikatorem i zabezpieczony hasłem. 
Konto demo – udostępnione przez Administratora systemu Abonentowi miejsce na 
serwerze na określony czas, z zastrzeżeniem, iż Administrator Systemu jest 
uprawniony do wprowadzenia ograniczeń funkcjonalności, skrócenia lub wydłużenia 
tego okresu.  
Konto Testera – udostępnione przez Administratora systemu Testerowi miejsce na 
serwerze, za pośrednictwem którego posiada on zindywidualizowany dostęp do 
Aplikacji, wyodrębniony identyfikatorem i zabezpieczony hasłem. 



Konto – łączne określenie odnoszące się do Konta firmowego, Konta demo lub 
Konta Testera. 
 
Awaria krytyczna - nieprawidłowość działania Aplikacji, która prowadzi do jej 
zatrzymania, powoduje utratę danych lub narusza ich spójność, co przekłada się na 
to że korzystanie z aplikacji jest niemożliwe. 
 
Usterka - stan Aplikacji, w którym funkcjonalności Aplikacji działają w sposób 
niestabilny lub z szeregu alternatywnych funkcjonalności niektóre są niedostępne, co 
przekłada się na to, że korzystanie z Aplikacji jest utrudnione. 
 
Usunięcie awarii (usterki) - realizacja działań, których efektem jest przywrócenie 
poprawnego działania Aplikacji. 
 

ABONENT 
 

§1 
1. Użytkownik może założyć jedno lub więcej Konto firmowe.   
2.. Warunkiem założenia Konta Firmowego jest: 

a) akceptacja Regulaminu oraz zapoznanie się z Polityką Prywatności, 
b) wybór Abonamentu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego, 
c) weryfikacja adresu e-mail służącego do komunikacji pomiędzy 

Administatorem Systemu a Abonentem, 
d) Przekazanie Administratorowi systemu osobiście, za pośrednictwem 

osoby upoważnionej do reprezentowania Administratora systemu lub 
drogą pocztową podpisanego Zgłoszenia. 

e) Dokonanie płatności za pierwszy okres abonamentowy (nie dotyczy 
konta Demo). 

 
§2 

1. Abonent posiadający konto firmowe w ramach własnego Konta może udzielić 
dostępu do Aplikacji nie więcej niż 20 osobom (subkonta); Abonent ma możliwość 
ograniczenia w ramach subkonta uprawnień do samych funkcjonalności związanych 
z przeprowadzaniem badań lub do przeglądania badań istniejących na koncie bez 
możliwości ich modyfikacji  
2. Do wyżej wymienionych osób (subkonta) znajdują zastosowanie zapisy 
niniejszego Regulaminu odnoszące się do Abonentów, zawarte w  §3 i §5 oraz   
wynikające z pozostałych zapisów mających na celu ochronę istotnych interesów 
Testera, w oparciu  o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 (tekst jedn.: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, ze zm.).  

§3 
Abonent zobowiązany jest do zachowywania w poufności swoich danych 
dostępowych do Aplikacji. W szczególności nie powinien on powierzać ich osobom 
trzecim w inny sposób niż poprzez utworzenie odrębnych kont dostępowych 
(subkonta). 

§4 
Abonent może stworzyć badanie. W szczególności decyduje on o liczbie zadań, z 
których będzie się ono składać. Badanie nie może zawierać więcej niż 10 zadań. 

 
 



§ 5 
Abonent jest zobowiązany do dołożenia wszelkich możliwych starań w celu 
zapewnienia należytej ochrony istotnych interesów Testera, w szczególności do 
przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jedn.: Dz. U. 2002, nr 
101, poz. 926, ze zm.). 

§ 6 
1. Abonent w celu usunięcia konta z Aplikacji jest obowiązany do uprzedniego 
poinformowania o tym zamiarze Administratora systemu. 
2. Dane osobowe Abonenta, który usunął konto będą archiwizowane przez okres 
5 lat w związki z przepisami szczegółowymi, a w szczególności dotyczącymi 
przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.  
 

TESTER 
 

§ 7 
Każdorazowe przystąpienie Testera do badania jest dobrowolne. 
 

§ 8 
1. W zakresie niezbędnym do ulepszania jakości produktów, usług i rozwiązań 
Tester wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2000, nr 80, poz. 904 ze zm.). Wyrażenie zgody będzie upoważniać 
Administratora systemu oraz Abonenta do używania wizerunku Testera wyłącznie do 
celów należytego wykonania umowy na korzystanie z Aplikacji w zakresie ulepszenia 
produktów, usług i rozwiązań Zamawiającego. 
2. Do powyższego ustępu mają zastosowanie przepisy dotyczące powierzania 
danych osobowych innemu podmiotowi, przedstawione w dziale „Ochrona danych 
osobowych” niniejszego Regulaminu. 
3. W trakcie przeprowadzanego badania mogą być tworzone nagrania 
dźwiękowe oraz nagrania wideo. Tester przeprowadzając badanie z użyciem kamery 
wideo oraz rejestratorem dźwięku audio akceptuje fakt, że jego wizerunek i 
wypowiedzi zostaną zarejestrowane. Z zastrzeżeniem, iż Tester zostanie 
poinformowany każdorazowo o fakcie nagrywania przed jego rozpoczęciem. 
4. Tester rozumie i wyraża zgodę na wykorzystywanie wyżej wymienionych 
danych przez Administratora systemu oraz Abonenta, zgodnie z zachowaniem 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn.: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, ze zm.). 
5. Tester, który nie wyraża zgody na zarejestrowanie wyżej wymienionych 
materiałów powinien wyłączyć opcję nagrywania obrazu i dźwięku przed 
przystąpieniem do badania. 
6. Tester nie ma możliwości wyłączenia opcji nagrywania obrazu i dźwięku po 
rozpoczęciu badania.  
7. Tester nie ma możliwości kontynuowania przerwanego badania. W celu 
ukończenia badania musi je ponownie rozpocząć. 
 

§ 9 
1. Tester może przystąpić do wykonywania Badań po uprzednim zarejestrowaniu 
się („Tester Zarejestrowany”) lub bez rejestracji („Tester Niezarejestrowany”) w 
Aplikacji 



2. Tester Zarejestrowany jak i Tester Niezarejestrowany w Aplikacji może wziąć 
udział w Badaniu po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.  
3. Warunkiem rejestracji w Aplikacji jest: 

a) akceptacja Regulaminu i zapoznanie się z Polityką Prywatności, 
b) wypełnienie formularza zakładania Konta Testera, 
c) weryfikacja adresu e-mail służącego do komunikacji pomiędzy 

Administatorem Systemu a Testerem. 
4. Każdy Tester może założyć tylko jedno Konto testera. 
5. W przypadku stwierdzenia, że podane przez Testera dane są nieprawdziwe 
lub nieaktualne, Administrator systemu ma prawo: 

a) wezwać Testera do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, 
b) zablokować Konto Testera do czasu wyjaśnienia sprawy, 
c) usunąć Konto Testera. 

 
§ 10 

Każdy Tester zobowiązany jest do zachowywania w poufności swoich danych 
dostępowych do Aplikacji. W szczególności nie powinien on powierzać ich osobom 
trzecim. W przypadku stwierdzenia przez Administratora nieuprawionego dostępu do 
konta, mogą zostać podjęte kroki wskazane w § 9 ust. 5 pkt. b i c. 
  

§ 11 
1. Administrator systemu może organizować konkursy związane z rozwiązywaniem 

badań na zasadach określony w stosownym regulaminie konkursu. 
2. Możliwość wzięcia udział w danym konkursie może być ograniczony kryteriami 

określonymi w regulaminie konkursu. 
3. Udział Testera w konkursach jest dobrowolny. 
 

§ 12 
Administrator może wprowadzić formy odpłatności za badania regulowane odrębnym 
regulaminem lub umowami. 

§ 13 
1.  Podczas wykonywanych badań Tester jest zobowiązany do wprowadzania 
danych niepowiązanych z żadnymi żywymi i zmarłymi osobami,  
a w szczególności z samym Testerem („Dane fikcyjne”). Danych fikcyjnych Tester 
powinien używać we wszystkich miejscach badanych witryn, które wymagają podania 
danych osobowych, informacji poufnych lub wrażliwych.   
2.  Aplikacja w żadnym miejscu nie wymaga podawania danych wrażliwych, w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn.: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, ze zm.). W szczególności Aplikacja nie wymaga 
podawania danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów 
politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, 
partyjnej lub związkowej, stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia 
seksualnego, informacji o skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także 
innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 
3.  Tester podaje dane wrażliwe na własną odpowiedzialność. Administrator 
systemu nie odpowiada za wszelkie straty powstałe przez dobrowolne podanie przez 
Testera danych wrażliwych. Jednocześnie w zakresie w jakim Tester poda 
dobrowolnie dane wrażliwe, wyraża on zgodę na ich przetwarzanie.  

 
 



§ 14 
Tester zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje otrzymane od Abonenta i 
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa, w szczególności informacji dotyczących 
prezentowanych treści strony lub Aplikacji, treści scenariusza badań, wykonanych 
zadań i pytań. 

§ 15 
Każde badanie może zostać wykonane przez Testera tylko jednokrotnie. W wypadku 
naliczania wynagrodzenia za prawidłowo przeprowadzone badanie może być ono 
naliczone wyłącznie raz w odniesieniu do jednego badania. 

§ 16 
1. Tester podczas przeprowadzanego badania zobowiązany jest do nie używania 
obraźliwych komentarzy na rejestratorach obrazu i dźwięku. 
2. Testerowi używającemu słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, 
bezprawne, nieprawdziwe, niezgodne z przepisami prawa, propagujące przemoc, 
nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje lub godzących w dobre 
imię Administratora systemu lub Abonenta może zostać zablokowane lub usunięte 
konto oraz będzie on podlegał odpowiedzialności wynikającej z właściwych 
przepisów prawa. 

§ 17 
1. Tester w każdym momencie może usunąć swoje konto z Aplikacji. 
2. Po usunięciu konta Administrator systemu jest zobligowany do usunięcia 
wszystkich danych osobowych Testera, z zaznaczeniem, że zebrane dane osobowe 
zarejestrowane na nagraniach wideo oraz dane demograficzne będą przetwarzane 
przez okres 3 lat od daty ich zarejestrowania. 
3. Dane osobowe Testera po usunięciu konta z Aplikacji mogą być nadal 
przetwarzane z zachowaniem przepisów określonych w ustawie z dnia 18 lipca 
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z 
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych 
(tekst jedn.: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926,ze zm.). 
4. Z dniem usunięcia konta z Aplikacji niewykorzystane przez Testera punkty 
ulegają przepadkowi. Testerowi, który usunął konto nie przysługują roszczenia z 
tytułu utraty niewykorzystanych punktów.  

 
 
 

ZAWARCIE UMOWY, ABONAMENTY I PŁATNOŚCI 
 

§ 18 
Umowa pomiędzy Abonentem, a Administratorem systemu może zostać zawarta 
drogą elektroniczną (patrz §1 ust. 3 i 4 działu „Obowiązki Abonenta” ) lub za 
pośrednictwem osoby upoważnionej do reprezentowania  
i dokonywania czynności prawnych w imieniu Administratora systemu.  
 

§ 19 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony według wybranego Okresu 

rozliczeniowego znajdującego się w cenniku w dniu zamówienia dostępu.  
2. Po upływie okresu rozliczeniowego umowa zostaje automatycznie przedłużona o 

kolejny okres rozliczeniowy o ile żadna ze stron w terminie 14 dni przed upływem 
okresu rozliczeniowego nie zgłosi drugiej stronie odmowy przedłużenia w formie 
pisemnej.   



 
§ 20 

Opłaty można dokonać przez płatność online lub przelew bankowy na podstawie 
faktury pro forma wysłanej przez Administratora systemu Abonentowi. Administrator 
dostarczy stosowną fakturę VAT nie później nie później niż w 7 dni od daty 
zaksięgowania zapłaty. 
 

§ 21 
Abonent zobowiązany jest do opłacenia wybranego Abonamentu. Opłata za wybrany 
Abonament naliczana jest z góry za dany Okres Rozliczeniowy.  
 

§ 22 
Administrator systemu po otrzymaniu wyżej wymienionej opłaty zobowiązany jest 
udostępnić Abonentowi funkcjonalności Aplikacji.  
Opłata za dostęp do Aplikacji ustalana jest na podstawie cennika obowiązującego w 
dniu zamawiania dostępu lub w pierwszym dniu Okresu Rozliczeniowego. Aktualny 
cennik dostępny jest na stronach internetowych www.uxeria.com/cennik. 
 

§ 23 
1. Abonent ma prawo do zmiany Abonamentu na droższy w dowolnym 
momencie Okresu Rozliczeniowego.  
2. Nowy Abonament wejdzie w życie dnia następnego od daty zaksięgowania 
kwoty, rozpoczynając nowy Okres Rozliczeniowy, co powoduje zobowiązanie do 
uiszczenia Opłaty wyliczonej według Abonamentu, pomniejszonej o zapłaconą 
wcześniej Opłatę za pozostały okres poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. 
 

OBSŁUGA KLIENTA 
 

§ 24 
W ramach świadczonych usług Administrator systemu udostępnia system wsparcia 
Aplikacji. Zakres wsparcia regulują parametry wybranego Abonamentu w Cenniku.  
 

§ 25 
W ramach dostępu do Aplikacji, Administrator systemu zobowiązuje się do 
dochowania czasu reakcji do określonego typu zgłoszeń: 
Awaria Krytyczna– maksymalny czas reakcji – 2 godziny robocze, maksymalny 
czas usunięcia awarii – 8 godzin roboczych (może zostać wydłużone do 16 godzin w 
wypadku przyczyn nie leżących bezpośrednio po stronie Administratora), 
Usterka – maksymalny czas reakcji – 8 godzin roboczych, maksymalny czas 
usunięcia – 16 godzin roboczych (termin może być wydłużony w wypadku bardziej 
złożonych usterek, Administrator poinformuje Abonenta o spodziewanym terminie 
naprawy usterki), 
Propozycja usprawnień – maksymalny czas reakcji - 16 godzin roboczych, 
maksymalny czas wprowadzenia - zależny od uznania propozycji przez 
Administratora i jej zakresu.  

§ 26 
W ramach dostępnych Abonamentów w przypadku niedochowania maksymalnego 
czasu reakcji oraz maksymalnego czasu usunięcia usterki Abonentowi przysługuje 
od Administratora systemu kara umowna w postaci wydłużenia okresu 
obowiązywania Abonamentu o jeden miesiąc. Łączne wydłużenie okresu na tej 



podstawie nie może przekroczyć 3 miesięcy. Abonent nie jest uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w niniejszym 
Regulaminie kar umownych ani do dochodzenia szkody w wyniku niewłaściwego 
działania Aplikacji i narażenia Abonenta na straty. 
 

§ 27 
Istnieje możliwość zakupu dodatkowych usług serwisowych nie objętych w 
Abonamencie na podstawie odrębnej umowy. Oferta cenowa jest dostępna po 
kontakcie z osobą reprezentującą Administratora systemu. 

 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

§ 28 
Administrator systemu oświadcza, że zebrane dane osobowe są chronione zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 
2002, nr 101, poz. 926, ze zm.). 

§ 29 
1.  Użytkownik akceptując warunki niniejszego Regulaminu, jak również 
zapoznając się z Polityką Prywatności, wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Administratora systemu zgromadzonych danych osobowych do celów związanych z 
poprawnym działaniem Aplikacji, jak również do celów marketingowych. 
2. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych do 
celów marketingowych, jest zobowiązany do zaznaczenia tego przy tworzeniu konta. 
3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. 
 

§ 30 
1. Tester akceptując Regulamin, a tym samym wyrażając zgodę na 
przetwarzanie zebranych danych osobowych, wyraża jednocześnie zgodę na 
powierzenie przez Administratora systemu zebranych danych innemu podmiotowi, tj. 
Abonentowi danego badania na warunkach przedstawionych w drodze Zgłoszenia 
zawartego na piśmie. 
2. Abonent w drodze umowy może przetwarzać dane w zakresie i w celu 
wyłącznie wskazanym przez Administratora systemu w wyżej wymienionej umowie. 
3. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących 
przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, zgodnie z ustawą dnia 29 
sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: DZ. U. 2002, Nr 101, 
Poz. 926, ze zm.) oraz do nie przekazywania zebranych danych osobom 
nieuprawnionym. 

§ 31 
1. Administrator systemu jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów 
zawartych w ustawie dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn.: DZ. U. 2002, Nr 101, Poz. 926, ze zm.) również w przypadku, o którym mowa 
w ust. 3 niniejszego działu. 
2. Odpowiedzialność Administratora systemu nie wyłącza odpowiedzialności 
osoby, która przetwarza dane osobowe niezgodnie z klauzulą zawartą w Zgłoszeniu. 
3. Abonent, któremu w drodze Zgłoszenia zostały powierzone dane osobowe 
podlega kontroli zgodności ich przetwarzania na zasadach i trybie wskazanym w 
ustawie dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: DZ. U. 
2002, Nr 101, Poz. 926, ze zm.). 



 
§ 32 

1. Zabronione jest przetwarzanie przez Abonenta danych osobowych 
wpisywanych przez Testera we wszelkiego typu formularzach na badanej stronie w 
celu poprawnego przeprowadzenia badania. W szczególności zabronione jest ich 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie oraz wykorzystywanie do 
celów marketingowych, reklamowych lub komercyjnych. 
 
2. Punkt 1 niniejszego paragrafu ma zastosowanie do wpisywanych przez 
Testera danych poufnych, w szczególności adresów e-mailowych, loginów, numerów 
kont bankowych oraz innych danych, których przetwarzanie mogłoby spowodować 
szkody z tytułu utraty danych lub innych szkód o charakterze majątkowym i 
niemajątkowych poniesionych przez Testera, lub osoby trzecie w związku z 
przeprowadzonym badaniem. Wszelkie wyżej wymienione dane osobowe mogą być 
przetwarzane przez Abonenta wyłącznie w celach poprawy funkcjonalności badanej 
strony internetowej lub aplikacji. Za przetwarzanie danych niezgodnie z 
postanowieniami Regulaminu odpowiedzialność ponosi jedynie podmiot 
przetwarzający – Abonent. 
 

§ 33 
1. Nazwa oraz logotyp Aplikacji podlegają ochronie prawnej na podstawie 
właściwych przepisów. 
2. Na podstawie wyżej wymienionych przepisów ochronie podlegają nazwy oraz 
logotypy wszystkich osób trzecich, w szczególności Abonentów, których znaki i 
nazwy firmowe lub towarowe są użyte w Aplikacji. 
3. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta 
utworzonego w Aplikacji. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania 
Administratora systemu o każdym nieuprawnionym użyciu swojego konta lub 
jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Administrator systemu nie może być 
i nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia wynikające z 
nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa. 

 
 

§ 34 
1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania. 
2. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o wszystkich podmiotach, które 
przetwarzają jego dane osobowe. 
3. Użytkownik może w każdym momencie zażądać kopii przetwarzanych przez 
Administratora systemu swoich danych osobowych. 

§ 35 
Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, które 
mogłyby zezwolić osobie nieuprawnionej na korzystanie z Aplikacji. 
 

REKLAMACJE  
 

§ 36 
1. Abonent może złożyć reklamację z tytułu: 

a) Niedotrzymania z winy Administratora systemu określonych w umowie 
b) terminów dostępu do Aplikacji, 



c) Niewywiązania się z usług dodatkowo płatnych zleconych Administratorowi 
systemu, 

d) Przerwy w dostępie do Aplikacji. 
2. Reklamacja powinna zawierać przedmiot reklamacji z uzasadnieniem 
przyczyn jej wniesienia oraz powinna być złożona pisemnie w formie listu wysłanego 
na adres Administratora systemu, bądź w formie elektronicznej wysłanej na adres 
helpdesk@uxeria.com. 
3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna 
wskazywać Konto, Abonenta oraz czas i szczegółowe okoliczności wystąpienia 
problemu. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie 
jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po 
wystąpieniu problemu. 
4. Reklamacja dotycząca kwoty faktury powinna zawierać numer faktury, kwotę 
oraz datę wystawienia faktury. 
5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia. W 
przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań Administrator 
systemu zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego czasu do 60 dni. 
6. W przypadku uznania reklamacji Administrator systemu skontaktuje się z 
Abonentem w celu ustalenia wielkości rekompensaty. Rekompensatą może być 
przedłużenie okresu obowiązywania Abonamentu. 
7. Administrator systemu zastrzega, że negatywnie rozpatrzy reklamację w 
przypadku gdy przerwa w dostępie do Aplikacji została spowodowana przez siły 
wyższe, lub okoliczności niezwiązane z działaniem Administratora systemu. 
8. Reklamacje złożone bez zachowania wskazanych w niniejszym artykule 
warunków nie zostaną rozpatrzone. 
9. Reklamacja opisana w niniejszym paragrafie wyczerpuje wszelkie roszczenia. 

§ 37 
1. Testerowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji odnośnie działania 
Aplikacji, w tym w szczególności odnośnie sposobu przyznawania punktów, wymiany 
punktów na pieniądze. 
2. Reklamacja powinna zawierać przedmiot reklamacji z uzasadnieniem 
przyczyn jej wniesienia oraz powinna być złożona pisemnie w formie listu wysłanego 
na adres Administratora systemu bądź w formie elektronicznej wysłanej na adres 
helpdesk@uxeria.com. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po 
wystąpieniu problemu 
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Testera, adres poczty 
elektronicznej oraz adres do korespondencji. 
4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia. W 
przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań Administrator 
systemu zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego czasu do 60 dni. 
5. Decyzje Administratora systemu w przedmiocie reklamacji są ostateczne i 
wiążące. Tester zostaje poinformowany o decyzji Administratora systemu w formie 
pisemnej na adres do korespondencji wskazany w zgłoszeniu reklamacji (lub adres 
poczty elektronicznej, o ile reklamacja została zgłoszona przez Testera w takiej 
formie). 
6. Reklamacje złożone bez zachowania wskazanych w niniejszym artykule 
warunków nie zostaną rozpatrzone. 
 
 
 



WARUNKI WYPOWIEDZENIA UMOWY 
 

§ 38 
Abonent ma prawo do rozwiązania Umowy i rezygnacji z dostępu do Aplikacji bez 
podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej 
na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania wybranego Okresu rozliczeniowego. 

§ 39 
Po rozwiązaniu umowy Abonent posiada dostęp do Aplikacji przez okres 14 dni. Z 
zaznaczeniem, iż przez ten okres czasu nie będzie miał on dostępu do niektórych 
funkcjonalności, w szczególności do tworzenia badań. 

§ 40 
Abonent będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego może 
odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od  dnia jej zawarcia. Z 
zaznaczeniem, iż prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy świadczenie 
usługi rozpoczęto, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciodniowego 
terminu na odstąpienie od umowy.  

§ 41 
Rozwiązanie Umowy zobowiązuje Administratora systemu do usunięcia Konta wraz 
ze wszystkimi danymi wprowadzonymi do systemu przez Abonenta. Z 
zaznaczeniem, że dane te będą archiwizowane przez okres 5 lat, stosownie do 
obowiązujących przepisów, w tym w szczególności – ustawy o rachunkowości. 
 

§ 42 
Administrator Systemu może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów, którymi 
mogą być w szczególności: 

a) nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień umów zawartych z 
Administratorem systemu oraz Regulaminu, 

b) niewywiązywanie się przez Abonenta z obowiązku regulowania opłat za 
dostęp do Aplikacji. 

c) nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa. 
 
 
 

ZMIANA REGULAMINU 
 

§ 43 
Administrator systemu zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdej chwili, 
bez konieczności ich uzasadniania Użytkownikom. W przypadku konieczności 
dokonania zmian w Regulaminie, Użytkownik zostanie o nich poinformowany z 14 
dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od momentu 
ogłoszenia ich w systemie. 

§ 44 
Użytkownik do daty wejścia w życie zmiany jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy za pomocą oświadczenia w formie pisemnej, dostarczonego Administratorowi 
systemu. W takim przypadku umowa wygasa z dniem wejścia w życie zmian. Brak 
sprzeciwu Użytkownika oznacza akceptację zmiany. W dniu wygaśnięcia umowy 
wszelkie zlecone czynności oczekujące na realizację zostaną usunięte.  

 
 
 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 45 
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.uxeria.com. 
 

§ 46 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw. Wszelkie spory wynikłe w 
związku ze świadczeniem usługi będą rozpoznane przez sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Administratora Systemu. Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których 
stroną jest konsument. 
 


