REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ iLEO
1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez:
Gdańską Organizację Turystyczną z siedzibą w Gdańsku (80-830), ul. Długi Targ 28/29, NIP
5832887298, REGON: 192882979,
zwaną dalej „Usługodawcą”.
2. Aplikacja mobilna iLEO to oprogramowanie, którego celem (funkcjonalnością) jest:







możliwość odbierania informacji udostępnianych przez statuetki lwów za pośrednictwem
nadajników beacon,
prezentacja produktu turystycznego „Gdańskie Lwy”,
prezentacja szlaku turystycznego „Gdańskie Lwy”,
prezentacja ofert Partnerów Gdańskiej Organizacji Turystycznej,
możliwość udziału w grywalizacji,
przesyłanie informacji typu Push o nowych funkcjonalnościach aplikacji mobilnej.

Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności telefonach komórkowych,
automatycznie poprzez połączenie się Użytkownika urządzenia mobilnego z marketami aplikacji
oferującymi możliwość pobrania aplikacji na urządzenia mobilne. W przypadku systemu Android,
marketem aplikacji jest Sklep Google Play, w przypadku systemu iOS market AppStore.
3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez aplikację
mobilną iLEO zainstalowaną na urządzeniu mobilnym Użytkownika korzysta z proponowanych przez
aplikację funkcjonalności.
4. Aplikacja iLEO jest nieodpłatna dla Użytkownika, a dostęp do niej odbywa się poprzez dany market
aplikacji.
5. Dla korzystania z aplikacji iLEO w pełnym wymiarze niezbędnym jest posiadanie urządzenia
mobilnego wyposażonego w Bluetooth. Do korzystania z aplikacji nie jest potrzebne połączenie z
Internetem.
6. Gdańska Organizacja Turystyczna nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
7. Gdańska Organizacja Turystyczna oświadcza, iż udział w grywalizacji, będącej jedną z funkcjonalności
aplikacji iLEO, powoduje przetwarzanie przez Usługodawcę danych Użytkownika mających charakter
danych osobowych. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Usługodawcę
jest konieczne do procesu weryfikacji udziału Użytkownika w grywalizacji w momencie jej zakończenia,
rozumianego przez odbiór nagrody. Usługodawca będzie również wykorzystywał dane osobowe
Użytkowników w celach marketingowych. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik oświadcza, iż
wyrażą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gdańską Organizację Turystyczną we
wskazanym zakresie oraz został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz
ich poprawiania.

8. Niniejszy Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności
marketów Google Play oraz Appstore. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za
politykę prywatności Google Play oraz Appstore oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie
danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach marketów Google
Play oraz Appstore.
9. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z aplikacji iLEO poprzez trwałe usunięcie
aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego.
10. Materiały udostępniane za pomocą aplikacji iLEO, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia,
materiały filmowe, dźwiękowe, kompilacje oraz bazy danych są własnością Usługodawcy.
11. Korzystanie z aplikacji iLEO w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku, jest bez zgody
Usługodawcy niedopuszczalne.
12. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszego Regulaminu, prosimy o wysyłanie maila
na adres: got@gdansk4u.pl.
13. Gdańska Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym
Użytkownicy zostaną powiadomieni 7 dni przed wejściem w życie zmiany na stronie internetowej
aplikacji mobilnej www.i-leo.pl.

