
Regulamin Aplikacji mobilnej ZdajTo! 

 

1. Postanowienia Ogólne 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i uprawnienia Użytkownika związane z 

korzystaniem z Aplikacji mobilnej “ZdajTo!” 

1.2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie przez Usługodawcę na stronie internetowej 

https://zdajtoapp.pl/oraz w Aplikacji . Użytkownik ma prawo do żądania udostępnienia 

Regulaminu w inny sposób niż określono. 

1.3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

1.4. W ramach Aplikacji Usługodawca świadczy bezpłatne usługi związane z 

udostępnianiem interaktywnych zadań przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty. 

1.5. Wyłącznym administratorem Aplikacji jest Usługodawca. 

 

2. Definicje 

2.1. “Regulamin” - oznacza treść niniejszego Regulaminu Aplikacji mobilnej 

“ZdajTo!” opartego w szczególności na przepisach Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej “u.ś.u.d.e.”). 

2.2. “Aplikacja” - oznacza Aplikację mobilną “ZdajTo!”, administrowaną i 

prowadzoną wyłącznie przez Usługodawcę. 

2.3. “Usługodawca” - Karol Musieliński mail: kontakt@zdajtoapp.pl, nr tel.: +48 693 

826 700. 

2.4. “Usługi” - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą 

elektroniczną w rozumieniu przepisów u.ś.u.d.e. 

2.5. “Użytkownik” - oznacza każdą osobę korzystającą z Aplikacji. 

2.6. “Konto” - stanowi zindywidualizowany profil Użytkownika, zawierający jego 

dane, pozwalający korzystać z Aplikacji. 

2.7. “Token” - oznacza indywidualny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika w 

postaci ciągu liter, cyfr i znaków specjalnych, generowany automatycznie podczas 

Rejestracji w aplikacji oraz używany do identyfikacji Użytkownika. 

2.9. “Urządzenie” - oznacza mobilne urządzenie elektroniczne działające w oparciu o 

system Android w wersji nie niższej niż 5.1 albo system IOS w wersji nie niższej niż 

12.0 o wolnej przestrzeni pamięciowej wynoszącej co najmniej 50 MB zapewniające 

możliwość świadczenia Usług Użytkownikowi przez Usługodawcę. 

https://zdajtoapp.pl/
mailto:kontakt@zdajtoapp.pl


2.10. “Google” - oznacza spółkę Google Inc. zarejestrowaną w stanie Delaware USA 

z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, 

USA, która jest operatorem sklepu internetowego Google Play. 

2.11. “Google Play” - oznacza sklep internetowy prowadzony przez Google, 

przeznaczony do korzystania za pomocą urządzeń elektronicznych działających w 

oparciu o system operacyjny Android. 

2.12. “Apple” - oznacza spółkę Apple Inc. zarejestrowaną w stanie Kalifornia USA z 

siedzibą pod adresem 1 Apple Park Way Cupertino California, 95014-0642 USA, która 

jest operatorem sklepu internetowego App Store. 

2.13. “App Store” - oznacza sklep internetowy prowadzony przez Apple, 

przeznaczony do korzystania za pomocą urządzeń elektronicznych działających w 

oparciu o system operacyjny IOS. 

 

3. Zasady i warunki korzystania z Aplikacji 

3.1. Użytkownik w celu korzystania z Aplikacji musi samodzielnie zaopatrzyć się w 

Urządzenie ze stałym dostępem do sieci internetowej. 

3.2. Użytkownik powinien mieć dostęp do Google Play lub App Store w celu pobrania 

Aplikacji na Urządzenie. 

3.3. Użytkownik w celu uruchomienia Aplikacji musi uprzednio mieć ją zainstalowaną 

na Urządzeniu oraz dokonać rejestracji, o czym mowa w pkt 4 Regulaminu. 

3.4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zaprzestania korzystania z Aplikacji 

poprzez usunięcie jej trwale z Urządzenia. 

3.5. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym 

(niezgodnych z Regulaminem, sprzecznym z dobrymi obyczajami, wbrew interesom 

Usługodawcy, itp.) do Aplikacji, w szczególności podanie naruszającej dobre obyczaje 

nazwy Użytkownika. 

3.6.  Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania Użytkownikowi dostępu do 

Aplikacji w przypadku naruszenia pkt 3.5. Regulaminu.  

3.7.  W przypadku spostrzeżenia przez Użytkownika nieścisłości lub błędów w 

Aplikacji, Użytkownik może poinformować o danym fakcie Usługodawcę poprzez 

adres mailowy: support@zdajtoapp.pl 
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4. Rejestracja  

4.1. Użytkownik musi dokonać rejestracji poprzez założenie Konta w celu korzystania 

z wszelkich funkcjonalności Aplikacji. Podczas rejestracji Użytkownik podaje nazwę, 

która będzie widoczna dla innych Użytkowników. Nazwa może zostać zmieniona w 

każdej chwili w trakcie korzystania z Aplikacji. 

4.2. W momencie utworzenia Konta przez Użytkownika automatycznie jest 

generowany Token. 

4.2. Założenie Konta jest poprzedzone potwierdzeniem zapoznania się oraz 

zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. 

4.3. Uruchomienie Konta jest równoważne z zawarciem Umowy pomiędzy 

Usługodawcą a Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas 

nieokreślony. 

4.4. Rejestracja oraz prowadzenie Konta przez Użytkownika są bezpłatne. 

 

5. Przedmiot Aplikacji 

5.1. Użytkownik korzystający z Aplikacji ma w szczególności zapewniony dostęp do 

bazy aktualnych pytań przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka 

polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. 

5.2. Użytkownik może dowolnie wybierać zakres pytań z perspektywy menu głównego 

Aplikacji. W trakcie korzystania z danego zakresu pytań, Użytkownik w każdym 

momencie może wrócić do menu głównego Aplikacji. 

5.3. Pytania dzielą się na zadania otwarte i zamknięte. 

5.4. Po wybraniu danego zakresu, pytania każdorazowo ustawiają się w kolejności 

losowej.  

5.5. W zadaniach zamkniętych, po udzieleniu poprawnej odpowiedzi pojawia się 

komunikat informujący o udzieleniu dobrej odpowiedzi. W przypadku błędnej 

odpowiedzi pojawia się komunikat informujący o popełnionym błędzie ze wskazaniem 

poprawnej odpowiedzi. W przypadku zadań otwartych, po udzieleniu odpowiedzi przez 

Użytkownika, zostaje pokazana przykładowa odpowiedź, a ocenę rozwiązania 

Użytkownik otrzyma po tym, jak zostanie ono sprawdzone przez zespół. 

5.6. Odpowiadając na pytania Użytkownicy otrzymują punkty. Za każdą poprawną 

odpowiedź przyznawane są punkty w liczbie zależnej od zadania. Błędna odpowiedź 

skutkuje nieuzyskaniem żadnego punktu. Użytkownik z perspektywy menu głównego 



Aplikacji ma wyświetlaną aktualną informację  o ilości  uzyskanych przez siebie 

punktów. 

5.7.  Aplikacja posiada ranking 10 Użytkowników, którzy zdobyli najwyższą ilość 

punktów, który określa miejsce w rankingu, nazwę Użytkownika oraz ilość zdobytych 

punktów. 

5.8. Użytkownik w ramach Aplikacji ma zapewniony dostęp do bazy artykułów. 

 

6. Licencja 

6.1. Z chwilą zaakceptowania niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o 

świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą 

zostaje udzielona licencja na rzecz Użytkownika na korzystanie z Aplikacji zgodnie z 

jej przeznaczeniem. 

6.2. Licencja, określona w pkt 6.1. obejmuje prawo do zwielokrotniania Aplikacji 

wyłącznie w zakresie jaki jest niezbędny do korzystania z niej oraz przechowywania w 

pamięci Urządzenia. 

6.3. Dekompilacja (ang. reverse engineering) jest dozwolona jedynie w minimalnym 

zakresie wskazanym w bezwzględnie obowiązujących  przepisach prawa. 

6.4. Licencja, określona w pkt 6.1., nie uprawnia Użytkownika do udzielania dalszych 

licencji. Użytkownik, z wyłączeniem pkt 6.2., 6.3. oraz bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa, nie ma prawa do zwielokrotniania, dystrybuowania i wszelkich 

innych metod wprowadzania Aplikacji do obrotu oraz udostępniania wszelkimi 

środkami teleinformatycznymi Aplikacji. 

6.5. Licencja, określona w pkt 6.1. wygasa z dniem usunięcia Aplikacji z Urządzenia. 

 

7. Ochrona danych osobowych 

7.1. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

8. Reklamacje 

8.1. Reklamacje związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Aplikacji lub innego 

nienależytego wykonywania usługi, Użytkownik może zgłosić za pośrednictwem 

adresu e-mail: support@zdajtoapp.pl. 

8.2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

8.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualną nazwę Użytkownika w 

aplikacji oraz zwięzły opis sprawy będącej przedmiotem reklamacji. 
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8.4. Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości zwrotnej o rozpatrzeniu 

reklamacji w terminie określonym w pkt 8.2.. 

9. Postanowienia końcowe 

9.1. Rozwiązanie umowy następuje w momencie usunięcia Konta przez Użytkownika 

w Aplikacji albo w momencie usunięcia Aplikacji z pamięci Urządzenia. 

9.2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie zostaną przedstawione 

Użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji. Zaakceptowanie przez Użytkownika 

zmian w Regulaminie będzie konieczne dla dalszego korzystania z Aplikacji. 

9.3. Prawa do Aplikacji, a w szczególności kod źródłowy, grafiki, przedmiot Aplikacji, 

treści, baza pytań oraz inne elementy lub treści umieszczone przez Usługodawcę należą 

wyłącznie do Usługodawcy.  

9.4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 marca 2022. 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 

Polityka prywatności  

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych 

Użytkowników Aplikacji mobilnej “ZdajTo!” oraz zawiera informacje dotyczące 

wykorzystywanych technologii od dostawców. 

1. Administrator danych osobowych 

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Musieliński. 

1.2. Dane kontaktowe do Administratora:  

● numer telefonu: +48 693 826 700 

● adres e-mail: iodo@zdajtoapp.pl 

 

2. Definicje 

2.1. “RODO” - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2.2. “Aplikacja” - oznacza Aplikację mobilną “ZdajTo!”, administrowaną i 

prowadzoną wyłącznie przez Usługodawcę. 

2.3. “Usługodawca” - Karol Musieliński, będący również Administratorem danych 

osobowych. 

2.4. “Użytkownik” -  oznacza każdą osobę korzystającą z Aplikacji. 

2.5. “Konto” - stanowi zindywidualizowany profil Użytkownika, zawierający jego 

dane, pozwalający korzystać z Aplikacji. 

2.6. “Token” - oznacza indywidualny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika w 

postaci ciągu liter, cyfr i znaków specjalnych, generowany automatycznie podczas 

Rejestracji w aplikacji oraz używany do identyfikacji Użytkownika. 
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3. Cele, podstawy oraz okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych 

3.1. Przetwarzamy Twoje dane: 

● w celu umożliwienia założenia Konta, które pozwala korzystać z Aplikacji 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu wykonania umowy) – w tym zakresie 

Twoje dane osobowe zostaną usunięte w momencie zerwania przez 

Ciebie umowy tj, usunięcia konta w Aplikacji;  

● w celu prowadzenia bieżącego kontaktu z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO) - w tym zakresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte w 

momencie zniknięcia naszego prawnie uzasadnionego interesu lub 

strony trzeciej lub w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu 

przez Ciebie, jednak nie później niż po upływie 2 lat; 

● w celu umożliwienia bieżącego korzystania z aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO) - w tym zakresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte w 

momencie zerwania przez Ciebie umowy tj, usunięcia konta w 

Aplikacji; 

● w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami 

(Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes administratora) - w tym 

zakresie Twoje dane zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia 

roszczeń jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu 

przedawnienia roszczeń od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 

 

4. Odbiorcy danych 

4.1. Twoje dane możemy udostępniać dostawcom oprogramowania oraz hostingu    (w 

szczególności firmie Nazwa PL sp. z o.o.), którym przetwarzanie danych osobowych 

zostało powierzone zgodnie z przepisami prawa. 

5. Twoje prawa: 

● prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii; 

● prawo do sprostowania (poprawy) danych osobowych; 

● prawo do usunięcia danych;  

● prawo ograniczenia przetwarzania danych;  



● prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważasz, że 

przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej 

sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa) lub innego właściwego organu nadzorczego. 

Niezależnie od powyższych praw: 

● w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych 

osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 

6. Zakres zbieranych danych 

6.1. Administrator strony internetowej zbiera następujące dane Użytkowników: 

● dane  urządzenia końcowego Użytkownika (typ/model, identyfikator, 

system operacyjny, itp.),  

● dane dotyczące lokalizacji Użytkownika (adres IP, długość i szerokość 

geograficzna, punkt dostępu WI-FI, itp.), 

● dane dotyczące nazwy Użytkownika (podane imię lub nazwisko lub 

pseudonim), 

● dane, które wskazują na konto Użytkownika (ruchy w aplikacji, długość 

wizyty, diagnostyka błędów, wyświetlenia stron i kliknięcia w aplikacji oraz 

inna aktywność w aplikacji itp.). 

 

7. Informacja o wymogu podania danych 

7.1. Podanie przez Ciebie danych jest: 

● warunkiem korzystania przez Ciebie z naszej Aplikacji; 

● warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 

8. Używane technologie dostawców 

8.1.1. Administrator korzysta z następujących technologii: 



● Google Analytics, 

● Google Firebase. 

 

9. Zmiany w Polityce Prywatności 

9.1.  Administrator danych osobowych zastrzega sobie uprawnienie do zmiany zasad 

określonych w Polityce Prywatności, gdy potrzeba lub obowiązek dokonania takich 

zmian będą zdeterminowane dalszym rozwojem lub postępem technologicznym,                 

a także gdy taka zmiana będzie uwarunkowana zmianą przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 


