Regulamin usługi znajdującej się pod adresem www.dobrabramka.pl
§1. Uwagi ogólne
1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
SMS  (Short Message System), system krótkich wiadomości tekstowych;
Bramka SMS  dedykowana strona internetowa, za pośrednictwem której można wysłać wiadomość sms.
Serwis  usługa Bramki Sms dostępna pod adresem www.dobrabramka.pl
Użytkownik Serwisu (także Użytkownik)  każda osoba, która akceptuje niniejszy regulamin i korzysta z
funkcjonalności dostępnych na stronach Serwisu. Osoby małoletnie powinny mieć zgodę opiekuna
prawnego na korzystanie z Serwisu.
Partner Serwisu  osoba lub instytucja pragnąca za pośrednictwem Serwisu zareklamować swoją stronę
internetową;
Centrum Wysyłki  serwer obsługujący wychodzący ruch sms.

§2. Korzystanie z Serwisu
1. Celem Serwisu jest umożliwienie wysyłania bezpłatnych wiadomości sms ze strony internetowej na
telefony komórkowe zarejestrowane we wszystkich polskich sieciach komórkowych (operatorów GSM:
Orange, Play, Plus, TMobile; oraz operatorów MVNO  np Virgin, TwojaBiedronka, Avon, itp).
2. By skorzystać z Serwisu Użytkownik musi dokonać rejestracji za pomocą swojego konta na portalu
Facebook, akceptując uprawnienia aplikacji DobraBramka.
3. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik będzie proszony przez Serwis (nie częściej niż raz na 7 dni) o
udostępnienie na swoim koncie Facebook (funkcja portalu Facebook “udostępnij”) adresu strony
internetowej Partnera Serwisu. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi udostępnić prezentowaną stronę
na swoim profilu publicznym.
4. Po udostępnieniu prezentowanej strony możliwe jest BEZPŁATNE korzystanie z Serwisu. Celem wysłania
wiadomości należy wypełnić odpowiednie pola w formularzu i wcisnąć przycisk “wyślij”. Wiadomość sms
zostanie przekazana do Centrum Wysyłki.
5. Liczba wiadomości sms, które można wysłać za pomocą jednego konta w Serwisie podlega limitowi. Limit
wynosi 20 smsów dziennie (od godziny 0:00 do 24:00). Po przekroczeniu limitu Użytkownik musi wstrzymać
się z wysyłką sms do godziny 0:01 kolejnego dnia.
6. Podając numer nadawcy Użytkownik poświadcza, że jest dysponentem (posiadaczem lub osobą
upoważnioną do korzystania z numeru przez posiadacza numeru) niniejszego numeru telefonu
komórkowego. Użytkownik jest świadom tego, że ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób
wynikających z działania Użytkownika sprzecznego z niniejszym zobowiązaniem.
7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości sms stanowiących uzupełnienie oferty Serwisu.
Użytkownik w każdej chwili może wycofać swoją zgodę za pomocą dedykowanej strony internetowej
serwisymt.pl/wypisz.php gdzie wystarczy podać numer telefonu, którego dotyczy wycofanie zgody na
otrzymywanie wiadomości. Wycofanie zgody nie wiąże się z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
8. Numer telefonu Użytkownika NIE ZOSTANIE PRZETWORZONY w taki sposób by stanowić danę
osobową w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Serwis dołoży wszystkich starań by wiadomość sms została prawidłowo wysłana. Z uwagi na darmowy
charakter usługi Bramki Sms, Serwis nie może gwarantować dostarczenia wiadomości sms do obiorcy i nie
może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia wiadomości sms do odbiorcy.
§3. Polityka prywatności
1. Serwis zastrzega sobie prawo do ingerencji w treści wiadomości sms wysyłanej za pośrednictwem
Serwisu polegającej na zastąpieniu polskich znaków diakrytycznych znakami alfabetu łacińskiego oraz
eliminacji znaków specjalnych uniemożliwiających wysłanie wiadomości sms (znaki nie będące literami
alfabetu) oraz poprzez dołożenie krótkiej informacji informującej odbiorcę, iż wiadomość pochodzi z Bramki
Sms.
2. Serwis dołoży wszystkich niezbędnych starań aby prywatność użytkownika, w tym poufność
korespondencji sms, została dotrzymana.
3. Treść wysyłanych wiadomości sms oraz numery telefonów użytkowników oraz odbiorców sms nie będą
przekazywane żadnych podmiotom trzecim. Numer telefonu użytkownika, numer odbiorcy oraz treść
wiadomości zostaną przetworzone i zapamiętane jedynie w celach wysłania wiadomości sms.

§4 Ograniczenia z korzystania z Serwisu
1. Użytkownik nie może wysyłać za pomocą serwisu wiadomości mogących stanowić naruszenie dóbr
osobistych odbiorcy, wiadomości obraźliwych, gróźb, wiadomości sprzecznych z obowiązującym prawem
oraz wiadomości stanowiących niezamówioną informację handlową. Użytkownik jest świadom tego, że
ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób wynikających z działania Użytkownika
sprzecznego z niniejszym zobowiązaniem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika
sprzeczne z prawem.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia możliwości wysyłania wiadomości sms dla
niektórych użytkowników ze względu na małą dostępną pulę wiadomości sms do wysłania. O fakcie
niemożności wysłania wiadomości sms użytkownik będzie każdorazowo informowany na stronach Serwisu.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości wysyłania wiadomości sms przez
Użytkowników, wobec których są uzasadnione podejrzenia o nadużywanie Serwisu do celów do tego
niezgodny, stosowanie fałszywych kont Facebook, lub działania niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami.
§6 Postanowienia końcowe i inne informacje
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01062016.
2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany
wchodzą w życie wraz z dniem ich ogłoszenia na stronach Serwisu.
3. Uwagi można zgłaszać drogą emailową pod adres: inforeklamacje@gmail.com. Właścicielem Serwisu
jest Mobilink Konrad Gawroński, z siedzibą w Warszawie, 02785, Koński Jar 2 lok 31, nip: 9511977137,
Regon: 140795637, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 439439 przez prezydent m. st.
Warszawy (dzielnica: Ursynów).
4. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy
powszechne. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu,
obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy
naruszających czyjąś godność, Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
moralne, materialne i inne.

