
Regulamin Usługi Systemu lokalizacji GSP AlfaTRACK 

  

§ 1 Definicje 

1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 

Regulamin – niniejszy regulamin. 

Użytkownik – jest nim osoba, która nabyła i korzysta z Usługi - System lokalizacji 
GPS AlfaTRACK. 

Usługobiorca – podmiot lub osoba korzystająca z Usług AlfaTronik. 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. 
zmianami). 

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio 
do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby 
wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od 
spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji 
umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu 
efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, 
w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, 
sprzedawców i świadczących usługi. 

System teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez 
jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na 
indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą 
urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i 
przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub 
transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej. 

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez AlfaTronik na rzecz 
Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. 

Urządzenie lokalizujące – urządzenie lokalizujące, nabyte w ramach systemu 
lokalizacji GPS AlfaTRACK. 

 

 

 



 

§ 2 Poufność 

1. AlfaTronik zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia przestrzeganie 
tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas 
korzystania z usług oraz danych dotyczących Usługobiorców, a także informacji o 
świadczonych na rzecz Usługobiorców usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich 
ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. 
Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych 
w przepisach prawnych. 

2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez AlfaTronik, jeżeli: 

a) stanowi to przedmiot usługi świadczonej Usługobiorcom, 
b) jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym 
działaniem systemu teleinformatycznego AlfaTronik, 
c) Usługodawca i Usługobiorca Usługi System lokalizacji GPS AlfaTRACK nie 
postanowiły inaczej. 

3. AlfaTronik zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami 
technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń 
teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed 
ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu. 

§ 3 Zasady Ogólne Świadczenia Usługi 

1. AlfaTronik świadczy usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych, w 
zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej 
ofercie, jeżeli taka została złożona Usługobiorcy. 

2. AlfaTronik może rozszerzyć zakres świadczonych usług w miarę powstawania 
nowych możliwości technicznych, o czym Usługobiorca będzie informowany poprzez 
serwis internetowy Systemu lokalizacji GPS AlfaTRACK. 

3. Dostęp do Usługi odbywać się będzie poprzez serwis internetowy udostępniony 
pod adresem http://gps.alfatronik.com.pl. 

4. Użytkownikiem Usługi może być każda osoba fizyczna lub firma, która zakupiła 
Usługę - System lokalizacji GPS AlfaTRACK. 

5. Usługa dostępna jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach roaming’u 
operatora możliwy jest dostęp poza granicami RP. Koszt eksploatacji urządzenia 
zależny jest wtedy od oferty operatora, którego to karta SIM jest używana w 
Urządzeniu lokalizującym. 

6. Lokalizacja pozycji urządzenia odbywać się będzie w oparciu o dane pozyskane 
przez urządzenie z odbiornika GPS i przesłanych do Systemu lokalizacji GPS 
AlfaTRACK. 



7. Użytkownik może lokalizować wyłącznie te urządzenia, które zostały przez niego 
nabyte. Użycie lokalizatora nie może być sprzeczne z obowiązującym na terenie RP 
prawem. 

8. AlfaTronik nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani materialnej za naruszenie 
dóbr osobistych (art. 23 KC) wynikające z niewłaściwego użycia lokalizatora przez 
Użytkownika. 

9. AlfaTronik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Systemu 
lokalizacji GPS AlfaTRACK w przypadku przekazania przez Użytkownika Urządzenia 
lokalizującego osobom trzecim. 

10. Dokładność lokalizacji wynika z uwarunkowań technologicznych zastosowanego 
systemu nawigacji satelitarnej Global Positioning System. 

11. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z 
Usługi, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych źródeł lub 
informacji zawierających opis określonych elementów Usługi. Powyższe 
postanowienie nie narusza ogólnie obowiązujących przepisów prawa, co do których 
przestrzegania zobowiązane są wszystkie podmioty i osoby zarówno realizujące, jak 
i korzystające z Usługi. 

§ 4 Warunki techniczne 

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem 
teleinformatycznym, którym posługuje się AlfaTronik są następujące: 

a) urządzenie lokalizujące, 
b) połączenie z siecią Internet, 
c) przeglądarka stron WWW – Internet Explorer 8, Firefox 3 oraz Google Chrome. 

§ 5 Konserwacja 

1. AlfaTronik zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu 
teleinformatycznego mogących powodować którtkotrwałe utrudnienia bądź 
uniemożliwienie korzystania z Usług przez Usługobiorców. 

2. Terminy prac konserwacyjnych, których przewidywany czas trwania będzie 
przekraczał 12h, będą publikowane 3 dni przed rozpoczęciem prac. Wiadomość ta 
zostanie przekazana do Użytkowników za pomocą serwisu internetowego Systemu 
lokalizacji GPS AlfaTRACK. 

3. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność 
systemu teleinformatycznego AlfaTronik zastrzega sobie prawo do czasowego 
zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego 
powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu 
teleinformatycznego. 

4. AlfaTronik nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie Usługi 
spowodowane działaniami dostawcy rozwiązania teleinformatycznego. 



§ 6 Zawieszenie świadczenia Usług 

1. AlfaTronik ma prawo zawiesić świadczenie usługi wobec wystąpienia jednej z 
następujących okoliczności: 

a) nieprzestrzegania przez Usługobiorcę Zasad Ogólnych Świadczenia Usługi, 
b) nieuregulowania przez Usługobiorcę zobowiązań wobec AlfaTronik. 

2. W sytuacji wystąpienia jednej z powyższych okoliczności (pkt 1) AlfaTronik w 
formie pisemnej wezwie Usługobiorcę do niezwłocznego usunięcia zaistniałych 
przeszkód w świadczeniu Usług, wyznaczając ku temu stosowny termin w 
zależności od rodzaju naruszenia oraz informując jednocześnie o zagrożeniu 
zawieszenia świadczenia Usług. 

3. AlfaTronik zastrzega sobie prawo do przerwania działania Usługi w każdym 
czasie, bez podania przyczyn, nie ogranicza to jednak odpowiedzialności AlfaTronik 
za realizację już przyjętych zleceń lokalizacyjnych. 

§ 7 Reklamacje 

1. Usługobiorca jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących 
Usługi. 

2. Reklamacje mogą być składane w terminie do 14 dni od daty zaistnienia 
okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 

3. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu 
należy zgłaszać pisemnie w formie pisemnej, listem skierowanym na następujący 
adres AlfaTronik, ul. Królowej Bony 49 pawilon 1, 02-496 Warszawa. 

4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do AlfaTronik listu 
zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. 

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

a) dane teleadresowe Usługobiorcy, 
b) wskazanie loginu do platformy Systemu lokalizacji GPS AlfaTRACK, 
c) określenie przedmiotu reklamacji, 
d) przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje. 

6. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 

7. Reklamacje rozpatruje AlfaTronik. 

8. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z regulującymi to przepisami 
KC. 

9. O rozpatrzeniu reklamacji AlfaTronik poinformuje Usługobiorcę w piśmie 
zawierającym stanowisko AlfaTronik w sprawie uznania bądź nie uznania 
reklamacji, uzasadnienie przyjętego stanowiska, a także pouczenie o trybie 
odwoławczym. 



10. W wypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca ma prawo 
wnieść pisemne odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma 
informującego o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji. 

§ 8 Rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a 
Umową zawartą indywidualnie 

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a 
postanowieniami zawartych przez AlfaTronik indywidualnych Umów dotyczących 
świadczenia Usług pierwszeństwo mają postanowienia tych umów. 

 
 


