
REGULAMIN
UŻYCZENIE URZĄDZEŃ VASCO

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Produkty Vasco przeznaczone są do wykonywania automatycznych tłumaczeń głosowych,
tekstowych oraz z wykorzystaniem obrazu.

2. Niedozwolone jest korzystanie z Produktów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem oraz w sposób
sprzeczny z niniejszym regulaminem.

3. Przyjmujący otrzymuje urządzenie, które przeznaczone zostało do celów wynajmu. Urządzenie to nie
jest produktem przeznaczonym do ogólnodostępnej sprzedaży. Niedoskonałości powstałe w toku
wypożyczeń, drobne mankamenty wizualne oraz używana wersja oprogramowania nie odzwierciedla
finalnej jakości Produktu.

4. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na Produkty ilość produktów przeznaczonych do
wypożyczenia może być limitowana. Przyjmujący będzie informowany o limitach w chwili
zawierania umowy wypożyczenia.

§2
ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY

1. Wydanie oraz zwrot Produktów wymaga sporządzenia przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Do korzystania z urządzenia wymagane jest zaakceptowanie Polityki prywatności Urządzenia i
Licencji Użytkownika Końcowego (EULA).

3. Przyjmujący oświadcza, że zapoznał się z instrukcją urządzenia oraz z podręcznikiem uruchomienia i
akceptuje ich postanowienia.

4. Vasco nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i problemy z działaniem Usług podmiotów trzecich
lub przerwy spowodowane okolicznościami, za które Vasco nie można przypisać odpowiedzialności.

§3
OŚWIADCZENIA PRZYJMUJĄCEGO

1. Przyjmujący oświadcza, że nie będzie korzystał z Produktów w sposób mogący prowadzić do ,
ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub know-how Vasco. Niedozwolone jest również korzystanie
z Produktów w sposób mogący naruszyć interes prawny i/lub wizerunek Vasco.



2. Przyjmujący nie będzie podejmował żadnych działań naprawczych, modernizujących,
utrzymaniowych, serwisowych ani żadnych innych działań powodujących ingerencję w Produkt lub
jego oprogramowanie.

3. Przyjmujący zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań niekorzystnych dla wizerunku
dobrego imienia oraz reputacji Vasco lub jego Produktów zarówno w toku trwania umowy najmu jak
i po jej zakończeniu. Przyjmujący nie będzie podejmował działań zmierzających do ukrycia lub
zmiany oznaczeń urządzenia na inne niż oznaczenia Vasco.

4. Przyjmujący nie będzie dokonywał publicznych testów, recenzji i/lub prezentacji Produktów w taki
sposób by osoby trzecie miały dostęp do tych treści (np. za pośrednictwem internetu) bez uprzedniej
udokumentowanej zgody Vasco.

5. W celu zwiększenia świadomości społecznej oraz realizacji wspólnego celu jakim jest pomoc
osobom potrzebującym Przyjmujący będzie informował w swoich kanałach komunikacji oraz
mediach społecznościowych o akcji użyczania urządzeń prowadzonej przez Vasco. Wszelkie
materiały i wytyczne zostaną ustalone przez Strony w drodze korespondencji mailowej po zawarciu
umowy.

6. W związku z treścią pkt. 5 powyżej, Strony wyrażają zgodę na udostępnienie informacji o nawiązaniu
współpracy w celu promowania akcji wypożyczenia Produktów. W tym zakresie Strony udzielają
wzajemnie niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z nazwy i
logo Strony w celu publikacji informacji o nawiązaniu współpracy i promowania akcji Vasco w
kanałach komunikacji Strony.

7. Przyjmujący oświadcza, że po zakończeniu umowy wyraża zgodę na wykonanie kontaktu przez
Vasco w celu zebrania informacji dotyczących sposobu korzystania z Produktów, a także zbadanie
poziomu satysfakcji Przyjmującego. W tym zakresie Vasco uprawnione jest także do zbierania
danych diagnostycznych, statycznych i w zakresie funkcjonowania urządzenia w zakresie opisanym
w Licencji Użytkownika Końcowego oraz Polityce Prywatności.

§4
ZWROT URZĄDZENIA

1. W przypadku zakończenia Umowy, w terminie trzech (3) dni od jej zakończenia, Przyjmujący
zobowiązana jest do zabezpieczenia i wysłania posiadanych Produktów do Vasco na adres:

MAGAZYN VASCO ELECTRONICS
ul. Krakowska 23,  32-065 Krzeszowice

2. Produkty zwracane będą w stanie pozwalającym na ich dalsze użytkowanie zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urządzenia mogą posiadać ślady korzystania z urządzenia z uwzględnieniem
normalnego zużycia tego rodzaju rzeczy.



§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W przypadku braku zwrotu w terminie, uszkodzenia ponad normalne zużycie lub utraty Produktów
przez Przyjmującego, Vasco uprawnione jest do naliczenia kosztów naprawy lub zakupu nowych
Produktów. W każdym przypadku uszkodzenia lub utraty Produktów Przyjmujący zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Vasco

2. Strony ustalają, że koszty obciążające Przyjmującego, o których mowa w ust. 4 powyżej nie
przekroczą kwoty 750,00 zł za każde utracone lub uszkodzone urządzenie.

3. W razie problemów z urządzeniami Przyjmujący może kontaktować się bezpośrednio z naszym
Serwisem pod numerem telefonu: +48 739 682 655 lub +48 739 682 594, od poniedziałku do piątku
w godzinach  8:00 - 16:00, a także mailowo na adres: kontakt@vasco-electronics.pl

§6
RODO

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy jest (a) art. 6 ust. 1 lit. b
RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą (wykonanie umowy); oraz (b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (rozliczenia podatkowe umowy);
oraz (c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (dochodzenie roszczeń związanych z
umową).

2. Strony zobowiązują się do poinformowania osób, których dane będą przekazywane o konieczności
udostępnienia ich danych osobowych, w tym: celu i zakresu przekazanych danych. Strona
przekazująca dane ma również obowiązek przekazać osobom, których dane będą udostępniane,
informację dotyczącą przetwarzania ich danych zgodnie z RODO przez stronę otrzymującą dane, w
sytuacji otrzymania od niej takiej informacji.

3. Przyjmujący przed rozpoczęciem korzystania z Produktu ma obowiązek zapoznać się z pełną treścią
klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, która zawarta została w
Polityce Prywatności udostępnionej w Produkcie. Polityka Prywatności dostępna jest przy
pierwszym uruchomieniu Produktu oraz w menu ustawień.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze Stron zobowiązuje się utrzymać w tajemnicy wszelkie sprawy związane z działalnością
drugiej Strony i zawartą Umową. Wszelkie pisemne lub ustne informacje, a w szczególności



informacje dotyczące standardów, instrukcji, procedur, projektów, wytycznych, notatek oraz
wszelkich innych informacji poufnych, które mogą zostać im ujawnione, a w szczególności
informacje dotyczące sytuacji finansowej i operacyjnej, traktowane będą jako ściśle poufne. Żadna
Strona nie ujawni informacji poufnych dotyczących drugiej Strony, o których dowiedziała się w
związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy
sytuacji, w których Strony ustaliły zakres dopuszczalnych ujawnień oraz sytuacji gdzie obowiązek
ujawnienia informacji poufnych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji
organy administracyjnego lub sądu powszechnego.

2. Żadne opóźnienie lub zaniechanie przez którąkolwiek ze Stron w egzekwowaniu któregokolwiek z jej
praw lub środków zaradczych wynikających z Umowy nie zostanie uznane za zrzeczenie się tego
prawa.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych w ramach wykonywania Umowy, poddane będzie
pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Vasco.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.

5. Regulamin został sporządzony w języku Polskim, a następnie przetłumaczony na inne języki. W
przypadku braku spójności w tłumaczeniu rozstrzygające znaczenie ma Regulamin w języku Polskim,

6. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż w dniu wprowadzenia zmienionego
Regulaminu za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub przez komunikat na stronie
https://vasco-electronics.pl/regulamin-wypozyczenia

7. Kontakt w sprawie umowy wypożyczenia należy prowadzić na adres e-mail:
standwithukraine@vasco-electronics.com

https://vasco-electronics.pl/regulamin-wypozyczenia
mailto:standwithukraine@vasco-electronics.com

