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Warunki korzystania z Aplikacji i warunki handlowe 

Wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Operatora wynikające z korzystania z 

Aplikacji podlegają niniejszym warunkom, prawa i obowiązki Użytkownika i Operatora 

nieobjęte Umowami podlegają następującym warunkom handlowym z priorytetem 

stosowania postanowień zawartych w Umowach: 

1 Postanowienia wstępne 

1.1 Zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi: 

1.1.1 „Operator” to spółka GLOCIN LIMITED, ID: 108 18 518 z siedzibą Enterprise House 

2 Pass Street, Oldham, OL9 6HZ Manchester, Wielka Brytania. 

1.1.2 „Aplikacja” oznacza aplikację internetową o nazwie MINER, której główne funkcje 

obejmują udostępnianie platformy do zawierania Umów i zarządzanie Kontem 

Użytkownika; Aplikacja jest dostępna pod adresem internetowym 

https://miner.glocin.com.  

1.1.3 „OWH” oznacza niniejsze warunki handlowe dotyczące korzystania z Aplikacji i 

dostosowania uzgodnień między Użytkownikiem a Operatorem niezawartych w 

Umowach. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania 

niniejszych OWH. 

1.1.4  „Umowy” oznaczają wszelkie ustalenia umowne zawarte między Operatorem a 

Użytkownikiem w środowisku Aplikacji lub ewentualnie, poza tym środowiskiem, 

ale bezpośrednio związane z Aplikacją i za pośrednictwem usług oferowanych przez 

Operatora. 

1.1.5 „Licencja” oznacza niewyłączną licencję na korzystanie z Aplikacji na warunkach 

niniejszych OWH. 

1.1.6 „Użytkownik” oznacza każdą osobę prawną lub fizyczną inną niż Operator, która 

korzysta z Aplikacji. 

1.1.7 „Konto Użytkownika” oznacza niepubliczną część Aplikacji, która jest dostępna dla 

Użytkownika po wprowadzeniu danych logowania i akceptacji niniejszych OWH 

przez Użytkownika (klikając na pole, tzw. checkbox, które zawiera opis „Zgadzam się 

z warunkami handlowymi”). 

1.1.8 „Dane logowania” oznaczają unikalną kombinację loginu Użytkownika i hasła 

wybranego przez Użytkownika, które Użytkownik zapisuje w bazie danych Aplikacji 

podczas zakładania Konta Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji i/lub 

wygenerowanego dla Użytkownika automatycznie przez Aplikację. Użytkownik jest 

https://miner.glocin.com/
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zobowiązany do podania prawdziwych danych w zakresie, który umożliwi 

prawidłowe zawarcie Umów (w szczególności należytą identyfikację Użytkownika). 

1.1.9 „Kodeks cywilny” oznacza ustawę nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny z późniejszymi 

zmianami. 

1.1.10 „Przeciwdziałanie AML/CTF” oznacza zapobieganie legalizacji prania pieniędzy i 

finansowania terroryzmu (Anti-Money Laundering/Countering the Financing of 

Terrorism). 

1.1.11 „Ustawa AML” oznacza ustawę nr 253/2008 Dz. U. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z późniejszymi zmianami. 

1.1.12 „Rozporządzenie AML” oznacza rozporządzenie nr 67/2018 Dz. U. odnośnie 

niektórych wymagań dotyczących systemu zasad wewnętrznych, procedur i 

środków kontroli przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z 

późniejszymi zmianami. 

1.1.13 „Produkt” oznacza usługi oferowane przez Operatora, świadczone na podstawie 

Umów. 

2 Proces zawierania Umów i korzystania z Aplikacji 

2.1 Umowy zawierane są, o ile w umowie nie postanowiono inaczej, w środowisku Aplikacji 

poprzez procedurę click through, czyli za pomocą kliknięcia przycisku o nazwie „Zakup”, 

„Zgadzam się” lub z innym podobnym tekstem (zwany dalej „Przycisk akceptacji” lub 

„checkbox”), którego znaczenie bez wątpienia wskazuje na to, że Użytkownik zgadza się ze 

skierowaną do niego propozycją zawarcia umowy. 

2.2 Kliknięcie Przycisku akceptacji przez Użytkownika jest bezwarunkową akceptacją propozycji 

zawarcia wybranej przez niego umowy. Użytkownik natychmiast otrzymuje możliwość 

zapoznania się z treścią Umów przed zaakceptowaniem ich propozycji w środowisku 

Aplikacji. 

2.3 Powyższa procedura ma analogicznie zastosowanie w przypadku przyjęcia niniejszych 

OWH. 

3 Korzystanie z Aplikacji 

3.1 Operator udziela Użytkownikowi bezpłatnej Licencji w zakresie i na warunkach określonych 

w środowisku użytkownika Aplikacji, w szczególności określonym dla danego rodzaju Konta 

Użytkownika. 

3.2 Bezpłatna Licencja nie wpływa na prawa i obowiązki finansowe Użytkownika wynikające z 

zawartych Umów.  
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3.3 Operator jest uprawniony do pełnego i/lub częściowego ograniczenia Użytkownikowi 

dostępu do Konta Użytkownika po wygaśnięciu Licencji (ale nie wcześniej niż 60 dni od 

wygaśnięcia ostatniej Umowy). 

3.4 Użytkownik nie może założyć więcej niż jednego Konta Użytkownika. 

3.5 Użytkownik nie ma prawa udzielać osobom trzecim sublicencji na korzystanie z Aplikacji. 

3.6 Wszelkie transakcje finansowe zrealizowane za pośrednictwem Aplikacji lub bramki 

płatniczej podłączonej do Aplikacji będą uważane za wypłacone poprzez zaksięgowanie 

całej odpowiedniej kwoty na odpowiednim rachunku bankowym Operatora. 

3.7 Operator, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika, ma prawo do czasowego 

zawieszenia, zmiany i/lub tymczasowego zablokowania Aplikacji lub jej części z danego 

adresu internetowego, z dowolnego powodu (w szczególności ze względu na 

bezpieczeństwo). 

3.8 Korzystając z Aplikacji, Użytkownik zobowiązuje się do działania w taki sposób, aby on lub 

Operator nie ponieśli żadnej szkody w wyniku korzystania z Aplikacji. 

4 Baza danych 

4.1 Użytkownik nie ma prawa za pośrednictwem Aplikacji automatycznie (w szczególności za 

pomocą tzw. botów) pozyskiwać informacji z bazy danych powiązanej z Aplikacją. 

4.2 Użytkownik i Operator niniejszym uzgadniają, że wszelkie dane wprowadzone przez 

Użytkownika do bazy danych Aplikacji stanowią części bazy danych gromadzonej przez 

Operatora i stają się częścią bazy danych Operatora, nie dając Użytkownikowi żadnego 

prawa do bazy danych Aplikacji poprzez jego działania opisane w niniejszym paragrafie. Nie 

dotyczy to postanowień Umów lub niniejszych OWH o ochronie danych osobowych. 

4.3 Strony umowy są świadome, jednogłośnie oświadczają i uznają bezspornie, że Aplikacja 

spełnia warunki określone w § 562 ust. 2 Kodeksu cywilnego, tj. że zapisy danych w Aplikacji 

i jej bazie danych, jako systemie elektronicznym, są rzetelne, wykonywane systematycznie, 

uporządkowane oraz są chronione przed zmianami. 

5 Dane osobowe i pliki cookies 

5.1 Operator niniejszym informuje Użytkownika będącego osobą fizyczną, że na podstawie 

Umów przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań 

wynikających z Umów, w tym na przykład wypełnianie obowiązków prawnych, takich jak 

prowadzenie księgowości, składanie deklaracji podatkowych, informowanie klientów itp.  
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5.2 Dane osobowe dostarczone przez Użytkownika będą przetwarzane przez czas niezbędny 

do spełnienia celu ich przetwarzania, tj. przez okres przewidziany prawem lub czas 

wymagany do wypełnienia zobowiązań umownych Operatora.  

5.3 Użytkownik ma obowiązek udostępnienia danych w celu realizacji Umowy i prowadzenia 

księgowości. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane przez Operatora osobom 

trzecim. Jeśli Użytkownik będzie sobie tego życzyć, może również zażądać od Operatora 

dostępu do danych osobowych, którymi dysponuje, zażądać ich korekty, usunięcia lub 

wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania. Ma również prawo zażądać od Operatora 

wyjaśnień, w jaki sposób jego dane osobowe są dalej przetwarzane, lub złożyć skargę do 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli podejrzewa, że jego dane osobowe są 

przetwarzane w sprzeczności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679. 

5.4 Postanowienia niniejszego artykułu Umowy nie mają zastosowania do Użytkownika, który 

jest osobą prawną. 

5.5 Zgody na wykorzystanie plików cookies, a także zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celach marketingowych, Użytkownik udziela Operatorowi oddzielnie według własnego 

uznania. 

6 Odpowiedzialność za szkody 

6.1 Postanowienia niniejszego artykułu 6 OWH nie dotyczą konsumentów. 

6.2 Użytkownik niniejszym wyraźnie zrzeka się prawa do odszkodowania od Operatora w 

związku z przypadkowym lub niewynikającym z rażącego zaniedbania naruszeniem przez 

Operatora jakiegokolwiek swojego zobowiązania określonego w Umowie w związku z 

realizacją Umowy lub niniejszych OWH. 

7 Postępowania w zakresie przeciwdziałania AML/CFT 

7.1 Wszelkie świadczenia przekazane Użytkownikowi w Aplikacji mogą być przekazane 

wyłącznie w celu zakupu Produktów. Użytkownicy w ramach Aplikacji nie są uprawnieni do 

przelewów świadczeń, których ostatecznym celem nie jest zakup Produktów, czy to przez 

Użytkownika wysyłającego, czy otrzymującego. 

7.2 Przelew świadczenia w Aplikacji, którego celem nie jest zakup Produktów, jest traktowany 

przez Operatora jako ryzykowne, a Dostawca może podjąć odpowiednie działania zgodnie 

z Ustawą AML i Rozporządzeniem AML. W szczególności Dostawca jest uprawniony do 

powiadomienia właściwych organów władzy publicznej lub wstrzymania ryzykownego 

przelewu świadczenia. W przypadku dokonania przez Użytkownika ryzykownego 
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świadczenia Dostawca ma prawo uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Aplikacji, usunąć 

Konto Użytkownika i odstąpić od Umów. 

7.3 Jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji w sposób sprzeczny z OWH, w szczególności z 

naruszeniem art.7.1 i art. 7.2 OWH, Dostawca jest uprawniony do postępowania zgodnie z 

niniejszym punktem OWH, w szczególności do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do 

Aplikacji, usunięcia Konta Użytkownika oraz odstąpienia od Umów.  

7.4 Przelewy świadczenia dokonane w Aplikacji z naruszeniem OWH zostaną anulowane przez 

Dostawcę, a świadczenie zwrócone Użytkownikowi wysyłającemu. 

7.5 Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z Aplikacji w celu zakupu Produktów w ciągu 60 dni od 

założenia Konta, Dostawca ma prawo uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Aplikacji lub 

usunąć Konto Użytkownika. 

7.6 Jeżeli Użytkownik nie korzysta z Aplikacji w celu zakupu Produktów, ale przelewa lub 

odbiera świadczenia od innych Użytkowników, Dostawca jest uprawniony do usunięcia 

Konta Użytkownika takiego Użytkownika i anulowania wszystkich zrealizowanych 

przelewów świadczenia oraz zwrotu ich Użytkownikowi wysyłającemu. 

7.7 Jeżeli Operator odstąpił od Umów lub zlikwidował Konto Użytkownika zgodnie z niniejszą 

częścią OWH, Użytkownikowi przysługuje najwyżej zwrot świadczenia wpłaconego przez 

niego za pośrednictwem Aplikacji bez jakiejkolwiek wyceny. Jeżeli Użytkownik nie wpłacił 

żadnego świadczenia za pośrednictwem Aplikacji, nie jest on uprawniony do jakiegokolwiek 

rozrachunku, a Dostawca przystąpi do zwrotu przekazanych usług Użytkownikom 

wysyłającym. 

8 Zmiana OWH 

8.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator ma prawo do bieżących zmian 

niniejszych OWH. Dla Użytkownika i Operatora jest zawsze wiążące aktualne brzmienie 

OWH. 

8.2 O zmianie OWH powiadamia się Użytkownika, jako drugą stronę, za pośrednictwem 

wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika w Aplikacji. Zmiana 

OWH nie ma wpływu na prawa nabyte zgodnie z dotychczas wiążącymi Umowami.  

9 Obowiązkowe informacje dla konsumentów 

9.1 Niniejszy artykuł 8 OWH obowiązuje tylko Użytkownika będącego konsumentem. 

9.2 Operator niniejszym informuje Użytkownika, że: 
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9.2.1 Adres do doręczania dokumentów Operatorowi na terenie całej UE to:  

GLOCIN LIMITED – Czech branch, 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek, 

Czech Republic; 

9.2.2 Adres Operatora do dostarczania poczty elektronicznej to office@glocin.com; 

Użytkownik nie ponosi kosztów dostawy; 

9.2.3 Korzystanie z Aplikacji wymaga dostępu do Internetu i przeglądarki internetowej 

(koszty ich pozyskania od osób trzecich ponosi Użytkownik); 

9.2.4 W stosunku do Operatora Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów korzystania ze 

środków komunikacji na odległość. 

9.2.5 Użytkownik ma możliwość wykrycia błędów poprzez sprawdzenie Konta 

użytkownika; 

9.2.6 Błędy powstałe przy wprowadzaniu danych można również skorygować za 

pośrednictwem Aplikacji, a w przypadku, gdy Aplikacja na to nie pozwala, za 

pośrednictwem pomocy technicznej, do której kontakt jest podany w Aplikacji; 

9.2.7 Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich (tj. szczególnie sporów 

związanych z Licencją) jest uprawniona Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, REGON: 000 20 869, strona internetowa: 

http://www.coi.cz.; 

9.2.8 Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych OWH oraz 

obowiązujących odpowiednich przepisów prawnych Republiki Czeskiej. 

10 Obowiązujące prawo 

10.1 Niniejsze OWH podlegają prawu Republiki Czeskiej, w szczególności Kodeksowi cywilnemu. 

10.2 Wszelkie spory powstałe na podstawie Umowy i/lub niniejszych OWH będą rozstrzygane 

przez właściwe miejscowo i rzeczowo sądy Republiki Czeskiej. 

10.3 W przypadku powstania sporu konsumenckiego między Operatorem a Użytkownikiem – 

konsumentem będącym obywatelem państwa członkowskiego UE innego niż Republika 

Czeska, jeśli konsument nie zdecyduje się na postępowanie zgodnie z art. 8.2.7., zgodnie z 

art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2015, konsument 

jest uprawniony do wniesienia powództwa do sądu w Republice Czeskiej lub do sądu kraju, 

w którym konsument jest zameldowany.  

 

11 Ważność 

11.1 Niniejsze OWH wchodzą w życie z dniem 16.11.2020. 

mailto:office@glocin.com
http://www.coi.cz/


7/7 

11.2 Wraz z wejściem w życie niniejszych OWH, traci ważność poprzednia wersja OWH z dnia 

10.09.2019 r.  

 


