HotSpot T-Mobile - regulamin korzystania z sieci punktów
dostępowych w pociągach PKP IC
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Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usługi dostępu do Internetu z wykorzystaniem sieci punktów dostępowych w
standardzie IEEE 802.11 (zwanej dalej „HotSpot T-Mobile”) przez T-Mobile Polska S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-467 Warszawa (zwaną
dalej „Operatorem”).
Usługa HotSpot T-Mobile jest dostępna na pokładzie odpowiednio oznaczonych pociągów PKP IC. Z usługi może skorzystać każdy, kto zwiąże się
postanowieniami Regulaminu (zwany dalej „Użytkownikiem”).
Skorzystanie z HotSpot T-Mobile oznacza akceptację Regulaminu i związanie się jego postanowieniami na czas trwania sesji.
Korzystanie z HotSpot T-Mobile odbywa się na warunkach określonych w punkcie 2 niniejszego Regulaminu.
W celu nawiązania połączenia należy dysponować odpowiednim urządzeniem (np. komputer, tablet, smartphone) umożliwiającym korzystanie z
bezprzewodowych usług świadczonych w standardzie IEEE 802.11.
Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z usługi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz z wykorzystaniem sieci niektórych operatorów
zagranicznych w Austrii, Czechach, Holandii, Niemczech, Słowacji i na Węgrzech.
Operator zastrzega sobie możliwość ograniczania dostępu do niektórych funkcjonalności usług / usług sieciowych, powodujących degradację jakości
HotSpot T-Mobile oraz do usług naruszających prawo, w szczególności udostepniających treści pornograficzne, rasistowskie i faszystowskie.
Warunki korzystania z HotSpot T-Mobile w pociągach PKP IC.
Aby skorzystać z usługi HotSpot T-Mobile w pociągach PKP IC, Użytkownik musi dokonać rejestracji, podając numer telefonu, komórkowego na który
zostanie wysłany sms z hasłem dostępu do usługi HotSpot w T-Mobile. Po podaniu przez Użytkownika numeru telefonu następuje weryfikacja
przynależności danego numeru do sieci Operatora.
Użytkownik, którego numer zostanie zweryfikowany jako należący do Operatora, w celu skorzystania z HotSpot T-Mobile zobowiązany jest jedynie do
akceptacji niniejszego Regulaminu.
Użytkownik, którego numer zostanie zweryfikowany jako nienależący do Operatora, w celu skorzystania z HotSpot T-Mobile zobowiązany jest zaakceptować
niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczna (DZ.U.2002 nr 144 poz. 1204). Nie wypełnienie któregokolwiek z warunków wymienionych w zdaniu
poprzedzającym skutkuje niemożnością skorzystania z usługi HotSpot w T-Mobile w pociągach PKP IC. Zgoda i podane dane będą przechowywane przez
Operatora przez 6 miesięcy.
Hasło otrzymane w wiadomości sms na wskazany numer telefonu Użytkownik wpisuje we wskazane miejsce w procesie rejestracji. Hasło zachowuje
ważność do godziny 23:59 dnia następującego po dniu, w którym hasło zostało wygenerowane przez Operatora i przesłane Użytkownikowi na wskazany
numer telefonu. Dla danego numeru telefonu jednorazowo możliwe jest korzystanie tylko z jednego hasła do czasu wygaśnięcia jego terminu ważności. Za
pomocą hasła otrzymanego na wskazany numer telefonu Użytkownik może zalogować się w tym samym momencie tylko na jednym urządzeniu.
Użytkownik posiadający ważne hasło otrzymane w procesie rejestracji po wylogowaniu z usługi HotSpot T-Mobile może skorzystać z niej ponownie z
pominięciem procesu rejestracji, korzystając z opcji „Zaloguj się”. Użytkownik, który korzysta z usług HotSpot T-Mobile po raz pierwszy lub który otrzymał już
hasło, jednak jego ważność wygasła, musi dokonać ponownej rejestracji. Podawanie wymaganych przez Operatora informacji, w tym wyrażanie zgód na
otrzymywanie określonych informacji handlowych jest obowiązkowe w każdorazowym procesie rejestracji, niezależnie od tego, czy Użytkownik już wcześniej
wyraził takie zgody.
Administratorem podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji danych osobowych jest Operator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu
produktów i usług Operatora i/lub partnerów Operatora. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych Operatorowi jest dobrowolne. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania danych oraz prawo wycofania złożonej zgody. Wycofanie złożonej zgody może zostać dokonane przez dedykowany formularz dostępny na
stronie www.t-mobile.pl/pl/dlaciebie/obsluga-klienta/uslugi/hotspot-w-pociagach i zostanie zrealizowane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.

3.
Wyłączenia odpowiedzialności Operatora
3.1.
Operator dołoży starań aby świadczone przez niego usługi były na jak najwyższym poziomie, równocześnie Operator:
3.1.1. nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani nie gwarantuje stałego poziomu przepustowości łącza.
3.1.2. nie gwarantuje dostępności do wszystkich usług sieciowych.
3.1.3. nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w HotSpot T-Mobile, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer danych
do / z urządzenia Użytkownika.
3.2.
Operator nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej
dostępnych w Internecie.
3.3.
Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
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Obowiązki Użytkownika
Korzystanie z HotSpot T-Mobile będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa kraju na terenie, którego korzysta z HotSpot T-Mobile, w szczególności Użytkownik nie
może wykorzystywać HotSpot T-Mobile do:
przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
udostępniania dostępu do Internetu innym osobom ,w szczególności używania HotSpot T-Mobile do budowania stałych podsieci,
permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.
Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia urządzenia, za pomocą którego korzysta z HotSpot T-Mobile przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz
oraz do używania oprogramowania antywirusowego.
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W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub korzystania z HotSpot T-Mobile w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
Operator może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do HotSpot T-Mobile oraz, w przypadku poniesienia przez Operatora szkody w wyniku korzystania przez
Użytkownika z HotSpot T-Mobile w sposób niezgodny z Regulaminem, zażądać od Użytkownika naprawienia tej szkody.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób korzystania z HotSpot T-Mobile, w tym za przesyłane i udostępniane treści.
Postanowienia końcowe
Operator, świadcząc usługę HotSpot T-Mobile przestrzega tajemnicy telekomunikacyjnej w zakresie informacji przekazywanych w sieci Operatora. Nie
dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną nastąpi za zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą lub jest
wymagane na podstawie przepisów prawa.
W przypadku korzystania z sieci operatorów zagranicznych zasady dotyczące przetwarzania danych Użytkowników mogą być inne niż stosowane przez
Operatora.
Regulamin dostępny jest na stronie www.t-mobile.pl.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i pozostaje ważny do dnia 23.01.2018 r.
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