
UMOWA LICENCYJNA APLIKACJI „TIM Asystent”, REGULAMIN ŚWIADCZENIA 
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, ZASADY PRYWATNOŚCI ZWIĄZANE Z 

KORZYSTANIEM Z USŁUG DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI. 
 

§1 
1. Przed zainstalowaniem Aplikacji Użytkownik jest zobowiązany uważnie zapoznać się z 

niniejszym dokumentem, stanowiącym prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest 
udzielenie licencji na korzystanie z Aplikacji, określenie warunków świadczenia przez 
Usługodawcę Usług drogą elektroniczną, oraz zasad przetwarzania danych osobowych 
Usługobiorcy związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem 
Aplikacji. 

2. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje warunków zawartych w niniejszym dokumencie, nie 
powinien instalować i uruchamiać Aplikacji na Urządzeniu. 

 
§2 

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 
 
1. Licencjodawca, Usługodawca - TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 

53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
– Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000022407, o kapitale 
zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się 
numerem identyfikacji podatkowej NIP: 897-000-96-78, REGON: 930339253, Biuro 
obsługi klienta: tel.: 801 500 700, tel. (71) 73 28 600, e-mail: sklep.pomoc@tim.pl. 

2. Licencjobiorca – podmiot będący właścicielem Urządzenia, na którym jest zainstalowana 
Aplikacja.  

3. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usługi świadczonej przez Usługodawcę za 
pośrednictwem Aplikacji. W przypadku osób fizycznych, Usługobiorca musi być osobą 
pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 

4. Użytkownik – podmiot korzystający z Urządzenia. Jeśli Użytkownik nie jest właścicielem 
Urządzenia, instalując Aplikację potwierdza, że działa w imieniu i na rzecz właściciela tego 
urządzenia i uzyskał uprzednio jego zgodę na zawarcie umowy licencyjnej. 

5. Sklep internetowy – Sklep Internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem 
www.tim.pl. 

6. Aplikacja – program komputerowy pod nazwą „TIM Asystent” przeznaczony do instalacji 
na Urządzeniach, umożliwiający korzystanie z Usługi; Aplikacja jest treścią cyfrową w 
rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. 

7. Konto – Konto klienta w Sklepie internetowym. 
8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego). 
9. Strona internetowa strony trzeciej – strona internetowa, inna niż strona Sklepu 

internetowego, odwiedzana przez Usługobiorcę w czasie korzystania z Aplikacji, 
10. Urządzenie – komputer stacjonarny lub laptop posiadający zainstalowaną przeglądarkę 

internetową Google Chrome. 
11. Usługa – możliwość korzystania z funkcjonalności Aplikacji. Usługa stanowi usługę 

świadczoną drogą elektroniczną, o której mowa w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

  



 
Umowa licencyjna 

§3 
1. Do zawarcia umowy licencyjnej pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą dochodzi 

poprzez: 
1) zaznaczenie pola typu „check-box” dostępnego na stronie internetowej www.tim.pl oraz 

kliknięcie na przycisk przenoszący Użytkownika na stronę chrome web store, oraz  
2) instalację Aplikacji w przeglądarce internetowej Urządzenia Użytkownika wskutek 

kliknięcia na przycisk „Dodaj do Chrome”. 
W takim przypadku treść niniejszego dokumentu jest pobierana automatycznie na 
Urządzenie Licencjodawcy, z możliwością zapisu, z chwilą kliknięcia przez Użytkownika 
na przycisk przenoszący Użytkownika na stronę chrome web store.. 

2. W przypadku instalacji Aplikacji ze strony chrome web store bez wcześniejszej wizyty na 
stronie www.tim.pl, do zawarcia umowy licencyjnej dochodzi poprzez zainstalowanie 
Aplikacji wskutek kliknięcia na przycisk „Dodaj do Chrome”.  
W takim przypadku Licencjobiorca powinien we własnym zakresie skopiować treść 
niniejszego dokumentu dostępnego na stronie chrome web store przed dokonaniem 
instalacji Aplikacji. 

3. W ramach obowiązku informowania Konsumentów o interoperacyjności treści cyfrowych, 
Licencjodawca informuje, że do instalacji Aplikacji wymagane jest urządzenie z 
zainstalowaną, przeglądarką internetową Google Chrome w wersji nie starszej niż 68.0.0.  

4. Licencjodawca jest podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do 
Aplikacji. 

5. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z 
Aplikacji na Urządzeniu, na którym jest dokonywana instalacja, w celu korzystania z 
Usługi, o której mowa w § 5 ust. 3.  

6. Umowa licencyjna na używanie Aplikacji, w przypadku Konsumentów, jest umową 
zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. 

7. Licencja jest udzielona na czas nieoznaczony.  
8. Licencjobiorca ma prawo w każdej chwili rozwiązać niniejszą umowę licencyjną poprzez 

odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 9-13. 
9. Konsument ma prawo odstąpić od umowy licencyjnej w terminie 14 dni bez podania 

jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od 
dnia zawarcia umowy.  

10. Aby skorzystać z ww. prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować TIM 
S.A z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, 
sklep.pomoc@tim.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze 
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą 
elektroniczną). 

11. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa 
w §3 ust. 13 jednak nie jest to obowią6zkowe.  

12. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy licencyjnej, wystarczy, aby Konsument 
wysłał informację dotyczącą wykonania. prawa odstąpienia od umowy przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy. 

13. Wzór formularza odstąpienia od umowy licencyjnej: 
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy licencyjnej) 

Adresat: TIM S.A z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, adres e-mail: sklep@tim.pl  
Ja/My(*) 
………………..…………………………………………………………………………………..…………………………… 
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

 



………………………………………………………………………………………………...…..…………………………… 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………….……………..…………………………………... 
Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………………………. 
Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej: 

………………………………………………………………………………….…….…………………………….…… 
Data ………………………………………………….………………………………………………………………………… 

 
14. Licencja wygasa z chwilą zaprzestania udostępniania przez firmę Google LLC przeglądarki 

Google Chrome niezbędnej do działania Aplikacji. 
15. Licencja na daną wersję Aplikacji wygasa z chwilą zainstalowania przez Użytkownika 

nowej wersji Aplikacji. Instalacja nowej wersji Aplikacji wiąże się z koniecznością 
ponownej akceptacji treści niniejszego dokumentu, w wersji obowiązującej w momencie 
instalacji nowej wersji Aplikacji. 

16. W przypadku opublikowania przez Licencjodawcę nowej wersji Aplikacji, Aplikacja 
pobierana jest automatycznie. 

17. Licencjodawca ma prawo rozwiązać umowę licencyjną lub zmienić treść umowy 
licencyjnej z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 
1) Zmianę funkcjonalności Aplikacji związaną z wprowadzeniem nowych Usług, zmianą 

lub zaprzestaniem świadczenia dotychczasowych Usług, w szczególności w skutek 
zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Usługodawcy 
wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów 
prawa. 

2) Wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących Licencjodawcy lub Licencjobiorcy, w szczególności mających wpływ na 
świadczenie usług drogą elektroniczną lub zawieranie umów na odległość, regulujących 
prawa i obowiązki konsumentów, 

3) Zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i 
administracji publicznej wpływających na działalność Licencjodawcy. 

18. Licencja nie uprawnia Licencjobiorcy do udzielania sublicencji osobom trzecim. 
19. Licencja nie daje Licencjobiorcy prawa do wprowadzania modyfikacji do Aplikacji, w 

szczególności tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania zmiany funkcjonalności, 
układu lub jakichkolwiek innych zmian Aplikacji. 

20. Licencja nie daje Licencjobiorcy prawa do korzystania z opracowań Aplikacji.  
21. Poza egzemplarzem Aplikacji ściągniętym przez Użytkownika na Urządzenie, w granicach 

dopuszczalnych przez prawo, Licencjobiorca nie ma prawa do trwałego lub czasowego 
zwielokrotnienia Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie. 

22. Licencja, w granicach dopuszczalnych przez prawo, nie daje Licencjobiorcy prawa do 
rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu Aplikacji lub jej kopii.  

23. Zainstalowanie Aplikacji nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat na 
rzecz Licencjodawcy. 

§4 
1. Aplikacja jest dostarczana na zasadzie „tak jak jest”. Licencjodawca, w najszerszym 

zakresie dopuszczalnym przez prawo, nie udziela jakiejkolwiek gwarancji, czy to w sposób 
wyraźny czy też dorozumiany, w szczególności, że funkcje zawarte w Aplikacji spełnią 
oczekiwania Licencjobiorcy, że będą przydatne do określonego celu oraz, że działanie 
Aplikacji będzie ciągłe i pozbawione błędów.  

2. Instalując Aplikację Licencjobiorca, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, 
bierze na siebie całą odpowiedzialność i ryzyko za wybór Aplikacji do osiągnięcia 
zamierzonych przez siebie rezultatów.  

3. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Licencjodawca nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, specjalne lub pośrednie 
szkody, w tym utracone korzyści Licencjobiorcy powstałe w wyniku lub związane z 



użyciem, z brakiem możliwości korzystania Aplikacji - bez względu na podstawę 
odpowiedzialności. W szczególności Licencjodawca nie odpowiada za utratę danych 
Licencjobiorcy. 

4. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Licencjobiorca wyraża zgodę na to, 
że korzysta z Aplikacji na własne ryzyko. 

5. Świadczenie Usługi może być opóźnione, lub przerwane ze względu na wystąpienie 
zdarzeń pozostających poza kontrolą Usługodawcy, w tym w wyniku awarii w transmisji 
danych, awarii komunikacji i sprzętu; awarii uzależnionej od usługodawcy internetowego 
lub innych podmiotów niezwiązanych z Usługodawcą. 

6. Żadna z części §4 nie ma wpływu na ustawowe prawa, których nie można wyłączyć lub 
ograniczyć, w przypadku, gdy Licencjobiorca jest Konsumentem. 
 

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną 
§5 

1. Korzystanie z Aplikacji wymaga połączenia internetowego poprzez sieć bezprzewodową 
„Wi-Fi” lub połączenia transmisji danych poprzez sieć komórkową. Usługodawca nie 
zapewnia dostępu Usługobiorcy do Internetu. Usługobiorca ponosi koszty dostępu do sieci 
Internet i korzystania z niej. 

2. Warunkiem korzystania z Usługi za pośrednictwem Aplikacji jest uprzednie założenie 
przez Usługobiorcę Konta w Sklepie internetowym oraz zalogowanie się do Konta w 
Sklepie internetowym z poziomu interfejsu Aplikacji. Założenie Konta nie jest możliwe za 
pośrednictwem Aplikacji. Logowanie się do Konta w Sklepie internetowym z poziomu 
interfejsu Aplikacji odbywa się z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia, 
zapobiegającego pozyskaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione przesyłanych 
danych osobowych.  

3. W ramach realizacji Usługi Usługodawca umożliwia Usługobiorcy: 
1) korzystanie za pośrednictwem Aplikacji z wybranych funkcjonalności Konta, w tym: 

a) przeglądanie przez Usługobiorcę katalogu towarów dostępnych w Sklepie 
internetowym, 

b) dodawanie przez Usługobiorcę towarów do Schowka w Sklepie internetowym, 
c) dodawanie przez Usługobiorcę towarów do Koszyka w Sklepie internetowym, 
d) dostęp do informacji o aktualnych promocjach w Sklepie internetowym, 
e) możliwość wyszukania towaru w wyszukiwarce Google 

2) porównywaniu cen towarów w Sklepie internetowym z cenami takich samych towarów 
oferowanych na Stronach internetowych osób trzecich, co następuje poprzez: 
a) odczytanie kodu EAN towaru prezentowanych na Stronie internetowej strony 

trzeciej, odwiedzonej przez Usługobiorcę,  
b) przesyłanie danych, o których mowa w §5 ust. 3 pkt. 2 lit a) do bazy danych 

Usługodawcy,  
c) analizowanie istnienia towaru o identycznym kodzie EAN w bazie danych 

Usługodawcy oraz – w przypadku uzyskania odpowiedzi pozytywnej  - 
wyświetlanie Usługobiorcy, na interfejsie Aplikacji, ceny ww. towaru oraz 
informacji o dostępności w Sklepie internetowym, 

4. Informacje o towarach wyświetlane za pośrednictwem Aplikacji w zakresie ceny oraz 
dostępności towaru nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie 
zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji. 

5. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi. W tym celu 
Usługobiorca powinien odinstalować Aplikację z Urządzenia, na którym została ona 
zainstalowana 

6. Rezygnacja z korzystania z Usługi i odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia nie powoduje 
usunięcia Konta w Sklepie internetowym.  



7. Korzystając z Usługi Usługobiorca nie może dostarczać Usługodawcy treści o charakterze 
bezprawnym. 

8. Korzystanie z Aplikacji generuje transfer danych i może mieć wpływ na wysokość opłat 
dotyczących transmisji danych, oraz może powodować zwiększenie kosztów transmisji 
danych. 

9. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnymi 
zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu, np. z możliwością zainfekowania 
Urządzenia wirusami. 

§6 
1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi. 
2. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający 

dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do Usługodawcy, w 
szczególności drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego 
na stronie www.tim.pl, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
sklep.pomoc@tim.pl lub w formie pisemnej na adres: Usługodawcy, TIM S.A ul. 
Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław,  

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane 
1) dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), 
2) uzasadnienie reklamacji 

4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach 
szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych. 

 
§7 

Polityka prywatności 
 

1. Poprzez instalację Aplikacji, Usługobiorca potwierdza, że przeczytał niniejszy dokument i 
potwierdza, że został poinformowany, że: 
1) Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 
KRS 0000022407, o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym, 
nr NIP: 897-000-96-78, e-mail: odo@tim.pl, tel. 801 500 700.  

2) TIM S.A. przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w następujących celach:  
a) wykonania Usługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności 
obowiązków wynikających z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,  

c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 
przez stronę trzecią tj.: w celu zarządzania relacjami z klientem, w celu profilowania, w celu 
obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3) Administrator przekazuje dane osobowe Usługobiorcy następującym kategoriom odbiorców: 
podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, informatyczne. 

4) Dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych 
osobowych w celu:  
a) wykonania Usług - do upływu okresu przedawnienia roszczeń,  
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TIM S.A. - do upływu okresu 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
c) zarzadzania relacjami z klientem – przez czas nieograniczony lub do momentu złożenia 

przez Usługobiorcę 



d)  sprzeciwu, chyba, że TIM S.A., wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw 
do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 
dotyczą,  

e) profilowania – przez czas nieograniczony lub do momentu złożenia przez Usługobiorcę 
sprzeciwu, chyba, że TIM S.A., wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw 
do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 
dotyczą,  

f) obrony przed roszczeniami – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, 
w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej, 

g) zapewnienia rozliczalności – przez czas nieoznaczony.  
5) Usługobiorca posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6) Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

7) Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub umowa zawarta między 
Usługobiorcą oraz TIM S.A. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest warunkiem 
korzystania z Usługi. W przypadku odmowy podania przez Usługobiorcę danych osobowych, 
Usługobiorca nie będzie mógł się zalogować do Konta w Sklepie internetowym z poziomu 
interfejsu Aplikacji a Usługodawca. nie będzie mógł wykonać Usługi, nie będzie mógł 
kontaktować się z Usługobiorcą w celu przyjmowania i rozpatrywania składanych przez 
Usługobiorcę reklamacji.. 

8) W ramach profilowania, w oparciu o informacje o wyświetlanych przez Usługobiorcę kodach 
EAN towarów podczas odwiedzania Stron internetowych osób trzecich oraz informacje o 
dostępności ww. towarów na ww. Stronach internetowych osób trzecich, Usługodawca. 
wyświetla Usługobiorcy w Sklepie internetowym spersonalizowane reklamy oraz wyświetla  
Usługobiorcy w Sklepie internetowym oraz w interfejsie Aplikacji, informacje o 
organizowanych przez TIM S.A. promocjach. 

2. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wnieść 
sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec 
przetwarzania dotyczących jego danych osobowych, opartego na prawnie 
usprawiedliwionym celu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania. 

3. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wnieść 
sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby 
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest 
związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

 
§8 

1. Umowa licencyjna oraz wszystkie stosunki prawne związane z korzystaniem z Usługi 
podlegają prawu polskiemu. 

2. Ewentualne spory związane z umową licencyjną oraz Usługą będą rozpatrywane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, z wyłączeniem sporów z Konsumentami, 
które będą rozstrzygane przez sąd, którego właściwość określają przepisy powszechnie 
obowiązujące.  

3. Umowa jest zawarta w języku polskim. 
4. Umowa obowiązuje od dnia ……………… 
 


