Regulamin Promocji NaviExpert - Link4 na okres 12 miesięcy
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin sporządzony został przez NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Poznaniu przy ul. Dobrzyckiego 4, 61-692 Poznań, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272157, o
numerze NIP: 778-144-02-68, o kapitale zakładowym w wysokości 150.600,00 PLN w całości
opłaconym, zwaną dalej: „Usługodawcą”.
2. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa Użytkowników Aplikacji NaviExpert w
Promocji organizowanej przez Usługodawcę wraz z Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142452, o numerze NIP:
526-2672-654, o kapitale zakładowym w wysokości 111.354.305,00 PLN w całości opłaconym,
zwaną dalej: „Link4”.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie bez uszczerbku dla stosowania
Regulaminu korzystania z Usług Systemu NaviExpert za pośrednictwem aplikacji Nawigacji
NaviExpert for AndroidTM, dostępnego pod aktualnym adresem: www.googleplay.naviexpert.pl
zwanego dalej: „Regulaminem NaviExpert”, z tym że przez „Aplikację” rozumie się również
Aplikację NaviExpert z dodatkowymi usługami dedykowanymi dla Link4. W przypadku
rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu, a treścią regulaminu NaviExpert zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
4. Usługodawca udostępnia Link4, a Link4 nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy
Regulamin przed podjęciem przez Użytkownika czynności w ramach organizowanej przez
Usługodawcę wraz z Link4 Promocji tj. przed podpisaniem przez Użytkownika Umowy
Ubezpieczenia wskazanej w punkcie II ustęp 1 niniejszego Regulaminu, a także umożliwia
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest
nieprzerwanie na stronie internetowej:www.link4.pl
5. „Użytkownikiem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot, który zainstalował na
swoim urządzeniu mobilnym Aplikację NaviExpert, pobraną za pośrednictwem sklepu
internetowego Google Play.
II. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa Użytkowników w promocji (zwanej
dalej: „Promocją”), polegającej na możliwości otrzymania przez Użytkowników 12-miesięcznej
licencji na korzystanie z Aplikacji NaviExpert z usługami dodatkowymi dedykowanymi dla Link4
po zawarciu przez Użytkownika umowy ubezpieczenia komunikacyjnego z Link4 (zwanej dalej:
„Umową Ubezpieczenia”). Fundatorem 12-miesięcznych licencji na korzystanie z Aplikacji
NaviExpert z usługami dodatkowymi dedykowanymi dla Link4 jest Link4.
2. Użytkownik akceptuje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji od chwili zaakceptowania
postanowień niniejszego Regulaminu i rozpoczęcia korzystania z 12 miesięcznej, darmowej
licencji.
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3. Z zastrzeżeniem pkt IV.5 oraz pkt IV.6 niniejszego Regulaminu, Użytkownik może wziąć
udział w Promocji, polegającej na otrzymaniu przez Użytkownika 12-miesięcznej licencji na
korzystanie z Aplikacji NaviExpert z usługami dedykowanymi dla Link4, po spełnieniu
następujących warunków:
a) zawarciu przez Użytkownika Umowy Ubezpieczenia komunikacyjnego z Link4, przy czym
niniejsza Promocja przeznaczona jest dla klientów indywidualnych, co oznacza że wyłączone są z
niej Umowy Ubezpieczenia zawierane dla flot lub mini flot;
b) wprowadzeniu w Aplikacji NaviExpert numeru Umowy Ubezpieczenia,
c) uiszczeniu przez Użytkownika na rzecz Link4 w terminie 14 dni od zawarcia Umowy
Ubezpieczenia składki ubezpieczeniowej, w wysokości i na warunkach określonych w Umowie
Ubezpieczenia (zwanej dalej: „Składką Ubezpieczeniową”), przy czym warunkiem
nieprzerwanego korzystania z Promocji jest opłacanie przez Użytkownika także kolejnych rat
Składki Ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami Umowy Ubezpieczenia.
d) wyrażeniu w Aplikacji NaviExpert zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych
dotyczących stylu jazdy Użytkownika tj. pozycji GPS, kierunku i prędkości jazdy Użytkownika
(zwanych dalej: „Płynną jazdą”) oraz na udostępnianie Link4 przetwarzania w/w danych w
celach związanych z badaniem wpływu stylu jazdy na ryzyko ubezpieczeniowe oraz w celach
organizacji Promocji w zakresie bezpiecznej jazdy, przy czym zgoda jest dobrowolna ale
konieczna do skorzystania z Promocji, a odwołanie zgody jest możliwe w każdej chwili, jednak jej
odwołanie w okresie Promocji oznacza utratę prawa do korzystania z Aplikacji NaviExpert z
usługami dedykowanymi dla Link4.
4. Brak uiszczenia przez Użytkownika Składki Ubezpieczeniowej w wysokości i na warunkach
określonych w Umowie Ubezpieczenia w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Ubezpieczenia
spowoduje utratę możliwości korzystania z Aplikacji NaviExpert w wersji dedykowanej dla Link4
przez okres 12 miesięcy, bez względu na fakt podpisania Umowy Ubezpieczenia lub fakt
uruchomienia usługi nawigowania po Polsce.
5. Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia lub wycofanie zgody na zbieranie lub przetwarzanie przez
Usługodawcę lub na udostępnienie na rzecz Link4 danych dotyczących Płynnej jazdy
Użytkownika przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki została zawarta, powoduje wygaśnięcie
możliwości korzystania z Aplikacji NaviExpert w wersji dedykowanej Link4, niezależnie od
przyczyn rozwiązania Umowy Ubezpieczenia.
III. CHARAKTERYSTYKA APLIKACJI NAVIEXPERT Z USŁUGAMI
DEDYKOWANYMI DLA LINK4
1. Aplikacja NaviExpert z usługami dedykowanymi dla Link4, uruchamiana na okres 12 miesięcy,
oprócz standardowych funkcji Aplikacji NaviExpert, określonych w Regulaminie NaviExpert,
zawiera następujące funkcje:
a) automatyczne naliczanie punktów za Płynną jazdę Użytkownika,
b) umożliwienie Użytkownikowi otrzymania zniżki na ubezpieczenie Link4 po naliczeniu
określonej ilości punktów.
2. Naliczanie punktów następuje według algorytmu określonego przez Link4 we współpracy z
Usługodawcą. Algorytm naliczania punktów stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i nie podlega
ujawnieniu. Algorytm naliczania punktów może się zmieniać w trakcie korzystania z Aplikacji
NaviExpert, w związku z badaniem wpływu określonych zachowań kierowców na ryzyko
ubezpieczeniowe.
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IV. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem danych osobowych uzyskanych od Użytkowników jest Usługodawca.
Usługodawca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. W toku instalowania Aplikacji NaviExpert w wersji dedykowanej dla Link4, Użytkownik
wyraża
zgodę
na
przetwarzanie
przez
Usługodawcę
swoich
danych
osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji.
3. Oznaczenie przez Użytkownika w Aplikacji NaviExpert w wersji dedykowanej dla Link4 opcji
[Tak] w odniesieniu do informacji handlowych dotyczących NaviExpert i Link4 stanowi
wyrażenie przez niego zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, pochodzących od Usługodawcy oraz Link4. Wyrażenie przez
Użytkownika przedmiotowej zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane.
4. W Aplikacji NaviExpert w wersji dedykowanej dla Link4 Usługodawca zbiera oraz gromadzi
dane osobowe Użytkownika na temat Płynnej jazdy Użytkownika. Zbieranie i gromadzenie ww.
danych osobowych odbywa się w sposób umożliwiający identyfikację Użytkownika.
5. Oznaczenie przez Użytkownika w Aplikacji NaviExpert w wersji dedykowanej dla Link4 opcji
[Tak] w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika, wygenerowanych z Aplikacji
NaviExpert w wersji dedykowanej dla Link4, odnoszących się do Płynnej jazdy Użytkownika,
stanowi wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie w/w danych osobowych przez
Usługodawcę oraz ich udostępnienie Link4 w celach związanych z badaniem wpływu stylu jazdy
na ryzyko ubezpieczeniowe oraz w celach organizacji Promocji w zakresie bezpiecznej jazdy.
6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody określonej w pkt 5 powyżej jest dobrowolne, lecz
konieczne do korzystania przez Użytkownika z Aplikacji NaviExpert w wersji dedykowanej dla
Link4 w ramach Promocji. Odwołanie zgody jest możliwe w każdej chwili, jednak jej odwołanie
w okresie Promocji oznacza utratę prawa do korzystania z Aplikacji NaviExpert z usługami
dedykowanymi dla Link4
7. Usługodawca stosuje szczególne zasady ostrożności związane z zachowaniem prywatności
Użytkowników i ochroną ich danych osobowych, w tym dba o bezpieczeństwo tych danych
poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych. Usługodawca
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
8. Usługodawca w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika, wygenerowanych z Aplikacji
NaviExpert w wersji dedykowanej dla Link4, odnoszących się do Płynnej jazdy Użytkownika,
udostępnia je Link4, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
9. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich poprawienia i
żądania ich usunięcia.
10. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, do przetwarzania
danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę stosuje się Politykę Prywatności,
stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu NaviExpert. Przetwarzanie danych osobowych

3

Użytkowników, które zostały udostępnione Link4 odbywa się na takich samych zasadach jak
przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy Ubezpieczenia.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie Aplikacji NaviExpert w
wersji dedykowanej dla Link4, wynikające z jakichkolwiek działań Użytkownika sprzecznych z
przepisami niniejszego Regulaminu.
2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, do odpowiedzialności
Usługodawcy stosuje się przepisy Regulaminu NaviExpert, z tym że przez „Aplikację” rozumie
się również Aplikację NaviExpert w wersji dedykowanej dla Link4.
VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań Usługodawcy związanych z przeprowadzeniem Promocji. Reklamacje dotyczące
Umowy Ubezpieczenia oraz Składki Ubezpieczeniowej należy zgłaszać bezpośrednio do Link4.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca na warunkach przewidzianych w Regulaminie
NaviExpert.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
2. . Jednostkowa wartość licencji udostępnianej Użytkownikowi w ramach Promocji wynosi 99 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Wartość nieodpłatnego świadczenia przyznawanego
w ramach Promocji objęta jest zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych na
mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 (sprzedaż premiowa). Zwolnienie powyższe nie obejmuje
Użytkowników będących podatnikami jeśli Aplikacja NaviExpert otrzymana została przez nich w
związku z prowadzaną przez nich działalnością gospodarczą – użytkownicy Ci z mocy prawa
zobowiązani sa samodzielnie dopełnić obowiązków podatkowych wynikających z otrzymania
nieodpłatnego świadczenia
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego
orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu
cywilnego, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.06.2015 i obowiązuje do odwołania. O odwołaniu
Organizator powiadomi wszystkich Uczestników i potencjalnych Uczestników z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem stron internetowych www.link4.pl i
www.naviexpert.pl. Wszystkie prawa nabyte przez Uczestników w ramach niniejszej Promocji
pozostają w mocy do chwili upływu okresu, na który zostały przyznane pomimo wcześniejszego
odwołania regulaminu.
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