
 

 

Regulamin Usługi Sprintee.  

§1 Postanowienia ogólne.  

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usługi systemu do zarządzania firmą Sprintee 

(zwanej dalej: Sprintee) przez SPRINTER IT sp. z o.o. ul. Budowlanych 64, 45-123 Opole, NIP 754-00-

18-705, https://sprinter.com.pl (zwanym dalej Sprinter).  

§2 Zasady korzystania ze Sprintee.  

1. Usługa Sprintee obejmuje usługę świadczoną przez Sprinter drogą elektroniczną, polegającą na 

udzieleniu Klientowi (zwanemu dalej: Klientem) licencji na korzystanie z udostępnionych mu w 

ramach dedykowanej instancji aplikacji Sprintee umożliwiającej zarządzanie firmą.  

2. Sprintee stanowi serwis internetowy w ramach, którego Klient zarządza swoją firmą w zakresie na 

jaki pozwala wykupiona wersja oprogramowania Sprintee.  

3. Wysokość opłat z tytułu Usługi Sprintee, dostępne moduły i zakres ich funkcji określa cennik i 

informacje umieszczone na stronie https://sprintee.net oraz wersja demo systemu prezentująca 

wszystkie moduły i funkcje dostępna na stronie https://demo.sprintee.net. 

4. Klient zgłaszając zapotrzebowanie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie  

https://sprintee.net potwierdza że zapoznał się z wersją demo i funkcjami systemu. 

5. Warunkiem koniecznym do skorzystania ze Sprintee jest:  

* bycie Przedsiębiorcą [osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu 

działalność gospodarczą lub zawodową.]  

lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta [Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który po dniu 

wejścia w życie art. 1 oraz art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

ograniczenia obciążeń regulacyjnych zawiera Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością 

gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, 

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, 

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej.] 

* zaakceptowanie niniejszego Regulaminu  

* podpisanie umowy abonamentowej (opisanej dalej w punkcie 14) 

6. Dokonanie zamówienia Usługi Sprintee i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na otrzymywanie w Panelu administratora sklepu 

informacji techniczno-edukacyjnych ścisłe związanych ze Sprintee, które służą zapoznaniu się z 

funkcjami Sprintee, rozwojowi Sprintee, a także rozszerzeniu funkcji Sprintee, w szczególności: (i) 

ankiet, w tym służących zbieraniu danych statystycznych opisanych w pkt 13 poniżej, oraz (ii) 

informacji o charakterze edukacyjnym (informacje o webinarach, poradniki, przewodniki, filmy), oraz 
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(iii) informacji o możliwości rozszerzenia funkcji Sprintee poprzez skorzystanie np. z dodatkowych 

modułów.  

7. Adres internetowy https://(nazwa-firmy lub inny ciąg znaków).sprintee.net/ jest integralną częścią 

Usługi Sprintee. 

8. Sprinter zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ramach wyglądu Sprintee elementów 

pozwalających na identyfikację usługi wraz z odsyłaczami do wybranych przez Sprinter stron 

internetowych. 

9. Kod źródłowy oraz baza danych Sprintee są niedostępne do wglądu lub edycji dla Klienta. Wyjątek 

stanowią wybrane elementy udostępnione do edycji w ramach funkcji Sprintee.  

10. Sprinter jako dostawca aplikacji Sprintee odpowiada za rozwój tej aplikacji, a co za tym idzie może 

bez zgody Klienta dokonywać wszelkich modyfikacji funkcjonalności tej aplikacji (usuwanie, zmiana, 

rozszerzanie poszczególnych funkcji).  

11. Osoby wskazane przez Sprinter są uprawnione do dostępu do systemu Sprintee Klienta, w celu 

świadczenia pomocy technicznej, w oparciu o konto typu Super-Administrator o pełnym dostępie do 

funkcji systemu, które jest zakładane automatycznie podczas uruchamiania oprogramowania. 

Dokonanie zamówienia Sprintee jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na czynności 

wskazane w zdaniu pierwszym.  

12. Sprinter nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub niedziałanie Sprintee oraz 

powstałe w skutek tego szkody, w przypadku, gdy ich przyczyną jest korzystanie przez Klienta sklepu z 

zewnętrznych aplikacji (w szczególności aplikacji komunikujących się z API Sprintee) 

niewprowadzonych do Sprintee przez Sprinter. 

13. Sprinter jest uprawniony, w celu podniesienia jakości Usługi Sprintee  i dopasowania jej 

funkcjonalności do potrzeb Klienta, do wprowadzenia w Sprintee własnych lub zakupionych narzędzi 

(oprogramowania / aplikacji) służących zbieraniu danych statystycznych związanych ze Sprintee bez 

przetwarzania danych osobowych osób trzecich korzystających ze Sprintee. Dokonanie zamówienia 

Usługi Sprintee jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na czynności wskazane w zdaniu 

pierwszym.  

14. Warunkiem korzystania ze Sprintee jest podpisanie umowy abonamentowej obowiązującej na 

czas nieokreślony z wypowiedzeniem obejmującym okres jednego miesiąca licząc od pełnego 

miesiąca. Treść umowy zostanie przedstawiona po zgłoszeniu zapotrzebowania na Sprintee za 

pomocą formularza kontaktowego lub w inny sposób (rozmowa telefoniczna, poczta elektroniczna). 

§3 Postanowienia końcowe.  

Regulamin, a także powiązane z zawieraną na jego podstawie umową o świadczenie Usług elementy, 

takie jak cennik, mogą ulec zmianie, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, co najmniej na 90 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian. 

 



 

 

Klient przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę 

abonamentową bez ponoszenia dodatkowych opłat. 

Wypowiedzenie powinno zostać skierowane w formie pisemnej na adres Sprinter lub pocztą 

elektroniczną na adres biuro@sprinter.com.pl.  

W przypadku braku wypowiedzenia umowy w terminie, o którym mowa w ust. 3 przyjmuje się, że 

Klient akceptuje zmiany i obowiązuje go nowa wersja Regulaminu, cennika lub umowy 

abonamentowej jeżeli to one były zmieniane. 

Umowa o świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim. 

Klient mo uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza 

zamieszczonego na stronie głównej https://sprintee.net. 

Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla 

siedziby Sprinter. 

Za działania osób działających w imieniu Klienta (w tym pracowników), którym Klient przekazał dane 

dostępowe do Sprintee Klient odpowiada jak za działania własne. 

Sprinter ma prawo publikować na swojej stronie internetowej, dla celów marketingowych, 

informacje obejmujące nazwy oraz adresy internetowe firm prowadzonych przez Klientów z użyciem 

Sprintee. Sprinter zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Klienta, 

którego informacje te dotyczą. 
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