
 

 

 

Informacje prawne i warunki użytkowania aplikacji „ContiConnect Driver”   

firmy Continental Reifen Deutschland GmbH. 

 

Zainstalowanie i/lub korzystanie z aplikacji „ContiConnect Driver" (w dalszej części zwanej 

„aplikacją" lub „aplikacją ContiConnect Driver”) oznacza, że osoba ją instalująca/jej 

użytkownik niniejszym wyraża bezwarunkową zgodę na następujące warunki użytkowania 

Continental ('Continental'). 

 

Te warunki użytkowania odnoszą się do następujących warunków dodatkowych, które także 

mają zastosowanie do użytkowania aplikacji oraz znajdują się w aplikacji: 

 

• Warunki ochrony danych 
 
 

§ 1 

Prawa własności intelektualnej związane z prawem użytkowania Continental 

 

Do użytkowania aplikacji zastosowanie mają warunki użytkowania określone w dokumencie 

Google Play Store – „Commercial and Program Policies”, chyba że poniższe postanowienia 

określają inaczej. 

Wszelkie prawa własności intelektualnej do aplikacji, jak również dodatkowych opracowań 

publikowanych i tworzonych przez Continental, niezależnie od tego czy są wykonywane w 

ramach aplikacji, są wyłączną odpowiedzialnością firmy Continental i jej podmiotów 

zależnych. Każde wykorzystanie, w tym odtworzenie, rozpowszechnienie lub opublikowanie 

takich tekstów, zdjęć, grafik, animacji, filmów, muzyki, dźwięków lub innych materiałów w 

innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych (zwłaszcza w innych aplikacjach lub na 

stronach internetowych) wymaga wyraźnej zgody firmy Continental lub jej podmiotów 

zależnych. 

 

Firma Continental ma prawo korzystać z jej znaków handlowych („znaki handlowe”) 

będących częścią aplikacji lub z nią związanych. Żadna część niniejszych warunków 

użytkowania bądź informacji zawartych w aplikacji nie będzie interpretowana jako udzielenie 

licencji na korzystanie z takich znaków handlowych. Nie można stwierdzić, że znaki 

handlowe są dostępne bezpłatnie dla jakiejkolwiek osoby w oparciu o proste powołanie 

znaków handlowych w aplikacji. Do korzystania ze znaków handlowych wymagana jest 

wyraźna pisemna zgoda firmy Continental. Nieuprawnione korzystanie z tych znaków 

towarowych jest surowo zabronione. 
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Continental będzie korzystał ze swoich praw własności intelektualnej na całym świecie, w 

ramach ograniczeń nakładanych przez obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 2 

Treść oraz korzystanie z aplikacji, odpowiedzialność 

 

Continental oferuje aplikację na smartfony ContiConnect Driver. Aplikacja pozwala na 

wyświetlanie danych dotyczących ogumienia (na przykład ciśnieniu powietrza w oponie, 

temperatura opony) w systemie monitorowania ogumienia CPC (ContiPressureCheck), 

podłączonym do urządzenia mobilnego oraz wysyłanie sygnałów ostrzegawczych i zaleceń 

w momencie pojawienia się alertu dotyczącego ogumienia. Aplikacja pozwala również na 

przesyłanie danych dotyczących ogumienia, pojazdu i jakościowych do serwerów 

ContiConnect oraz dostarczanie tych danych do menadżera floty pojazdów. 

Informacje zawarte w aplikacji nie są wiążące i są udostępniane wyłącznie do celów 

informacyjnych. Nie stanowią one oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów 

ustawowych. Informacje zawarte w aplikacją mogą zawierać błędy oraz błędy w druku lub 

innego typu. Informacje na tych stronach mogą być aktualizowane co określony czas a 

czasami częściej. My, lub jakikolwiek dostawca zewnętrzny, nie gwarantujemy dokładności, 

kompletności lub przydatności tych informacji, ani prawdopodobnego lub właściwego 

dostosowania do określonego celu. Komentarz i inne materiały pojawiające się w aplikacji 

nie mają stanowić porady, na której należy polegać. W związku z powyższym, za wyjątkiem 

tej opisanej poniżej w pkt. 3, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności bądź 

odpowiedzialności wynikającej z faktu, że polegaliśmy na tych materiałach lub w odniesieniu 

do jakiejkolwiek osoby poinformowanej o jakichkolwiek treściach zamieszczonych tamże. 

Jeśli uważają Państwo, że jakaś informacja pojawiająca się lub opublikowana w aplikacji jest 

nieścisła, nieprawdziwa lub niestosowna albo łamie którąkolwiek z zasad określonych w 

niniejszych zasadach użytkowania, prosimy skontaktować się z nami w sposób określony 

poniżej. 

 

Podane w aplikacji informacje oraz udostępnione produkty i usługi mogą zostać w dowolnym 

momencie zmienione lub zaktualizowane przez firmę Continental bez uprzedzenia. Aplikacja 

nie posiada żadnych gwarancji ani wskazań jakościowych, na które odpowiada Continental, 

wyraźnych bądź dorozumiane. Podobnie Continental nie zapewnia, że dostarczone 

informacje są aktualne, poprawne lub kompletne oraz nie bierze odpowiedzialności za ich 

jakość. Użytkownik nie będzie obsługiwać aplikacji i będzie z niej korzystać wyłącznie tak jak 

określono. 
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Continental może ograniczyć dostęp do niektórych części aplikacji użytkownikom, którzy 

zarejestrowali się w firmie Continental.  Wszystkie hasła należy traktować jako poufne i nie 

wolno ich ujawniać osobom trzecim.  Firma Continental ma prawo w dowolnym momencie 

zablokować kod identyfikacyjny lub hasło użytkownika, jeśli uzna, że nie przestrzega on 

któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania. 

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zapewnienie, że Państwa urządzenie mobilne lub 

komputer spełniają wszystkie konieczne specyfikacje, które pozwolą Państwu na dostęp do 

aplikacji i jej użytkowanie. Licencja obejmuje wyłącznie korzystanie z aplikacji zgodnie z tymi 

warunkami na urządzeniu należącym do użytkownika lub znajdującym się pod jego kontrolą, 

a jeśli jest on konsumentem, może korzystać z aplikacji tylko do niekomercyjnych celów 

prywatnych. 

Continental nie może zagwarantować ciągłego, nieprzerwanego ani bezbłędnego działania 

aplikacji.  Czasami cała aplikacja lub jej niektóre funkcje, elementy lub treści mogą stać się 

niedostępne (w sposób zaplanowany lub niezaplanowany) lub być modyfikowane, 

zawieszone lub wycofane przez firmę Continental wedle jej uznania i bez uprzedzenia.  

Użytkownik akceptuje fakt, że firma Continental nie ponosi odpowiedzialności wobec niego 

ani żadnej strony trzeciej z tytułu niedostępności, modyfikacji, zawieszenia lub wycofania 

aplikacji lub jej funkcji, części lub treści. 

 

Wyłącza się roszczenia użytkownika z tytułu szkód powstałych w związku z korzystaniem z 

aplikacji i jej treści. To wyłączenie nie ma zastosowania, jeśli użytkownik jest konsumentem, 

a wadliwe treści cyfrowe dostarczone przez firmę Continental uszkodzą urządzenie lub treści 

cyfrowe należące do użytkownika w wyniku niezachowania przez firmę Continental 

uzasadnionej staranności oraz niezastosowania dostatecznych umiejętności, w którym to 

przypadku Continental naprawi szkodę lub wypłaci użytkownikowi odszkodowanie. Firma 

Continental nie poniesie jednak odpowiedzialności za uszkodzenia, których użytkownik mógł 

uniknąć dzięki stosowaniu się do porady Continental, by zainstalować zaoferowaną 

nieodpłatnie aktualizację ani za uszkodzenia spowodowane przez użytkownika, który nie 

przestrzegał właściwie instrukcji instalacji lub nie spełnił minimalnych wymogów 

systemowych zalecanych przez firmę Continental. Jeśli użytkownik jest konsumentem, a 

dostarczone mu przez nas cyfrowe treści są wadliwe, ma on prawo do naprawy lub wymiany. 

Jeśli wady nie da się naprawić w rozsądnym czasie i bez istotnej niedogodności, użytkownik 

może odzyskać część lub całość pieniędzy. 

 

• Continental wyłącza wszystkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub 

inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do aplikacji lub zawartych w niej treści. 



- 4 - 

 

• Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu 3, odpowiedzialność firmy 

Continental wobec użytkownika za straty lub szkody, umowna, deliktowa (w tym z 

tytułu zaniedbania), z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego lub inna, nawet jeśli 

możliwa do przewidzenia, powstała w ramach lub w związku z: 

o korzystaniem lub niemożnością korzystania z aplikacji; lub 

o korzystaniem z treści wyświetlanych w aplikacji lub poleganiem na nich, 

będzie ograniczona do ceny aplikacji. 

 

W szczególności firma Continental nie będzie odpowiadać za: 

• utratę zysków, sprzedaży, transakcji handlowych lub dochodów; 

• przerwanie działalności; 

• utratę oczekiwanych oszczędności; 

• utratę możliwości biznesowych, renomy lub reputacji; ani 

• pośrednie lub wynikowe straty lub szkody. 

 

Continental nie ogranicza ani nie wyklucza swojej odpowiedzialności wobec żadnego 

użytkownika z tytułu: 

 

(i) zgonu lub uszkodzenia ciała spowodowanego przez nasze zaniedbanie; 

(ii) fałszywych i nieuczciwych oświadczeń składanych przez nas; lub 

(iii) innej odpowiedzialności, która nie może zostać ograniczona ani wyłączona 

zgodnie z prawem angielskim. 

 

Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, firma Continental jest uprawniona do 

korzystania z obowiązujących wyłączeń i/lub ograniczeń odpowiedzialności dopuszczonych 

przez prawo dowolnego kraju, które okaże się mieć zastosowanie do informacji 

prezentowanych w aplikacji i/lub usługach oferowanych przez firmę Continental lub w jej 

imieniu. 

 

Continental stanowczo zaleca, by użytkownik nie używał, a w szczególności nie obsługiwał 

urządzeń elektronicznych w czasie prowadzenia samochodu. Continental nie bierze 

odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z wypadków, które mają miejsce w takim 

przypadku, ani za nałożone kary. 

Continental może zaktualizować aplikację lub zażądać jej aktualizacji od użytkownika, o ile 

zaktualizowane treści cyfrowe będą zawsze odpowiadać ich opisowi podanemu przez firmę 

Continental użytkownikowi przed pobraniem przez niego aplikacji. 
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Warunkiem korzystania z aplikacji jest zobowiązanie użytkownika do niekorzystania z niej ani 

z materiałów lub informacji w niej zawartych do celów niezgodnych z prawem lub 

zabronionych przez niniejsze warunki użytkowania. 

Korzystanie z aplikacji jest niedozwolone: 

• w sposób naruszający obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe 

prawo lub przepisy; 

• w sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy, albo mający niezgodny z 

prawem lub oszukańczy cel lub skutek; 

• w celu zaszkodzenia lub próby zaszkodzenia stronie trzeciej w jakikolwiek 

sposób (w szczególności nieletnim); 

• do wysłania, świadomego przyjęcia, przesłania, pobrania, wykorzystania lub 

ponownego wykorzystania materiału, który (i) jest nieścisły, dyskryminacyjny, 

oszczerczy, nieprzyzwoity, agresywny, mylący, niewłaściwy, bluźnierczy lub 

obraźliwy (lub może być postrzegany jako taki) (ii) promuje przemoc lub inne 

niezgodne z prawem lub niemoralne działanie (iii) narusza cudze prawo 

własności intelektualnej (iv) niekorzystnie wpływa na wydajność lub 

dostępność aplikacji; lub (v) który w inny sposób narusza którykolwiek z 

niniejszych warunków użytkowania;  

• do przesyłania lub zlecania wysyłki niechcianych lub zakazanych materiałów 

reklamowych lub promocyjnych lub innej formy akwizycji; lub 

• do świadomego przesyłania wirusów, robaków, trojanów lub innych 

szkodliwych programów, które mogą być wykorzystane do uzyskania dostępu 

do plików danych lub innych programów komputerowych albo ich modyfikacji, 

usunięcia lub uszkodzenia. 

Wszyscy użytkownicy gwarantują, że są uprawnieni do używania aplikacji zgodnie z 

niniejszymi warunkami użytkowania. Użytkownik zgadza się, że ponosi odpowiedzialność 

finansową za wszelkie taryfy, opłaty i inne kwoty, niezależnie od ich charakteru, będące 

wynikiem korzystania z aplikacji. 

 

Continental w żaden sposób nie gwarantuje, że aplikacja (bądź jakiekolwiek strony związane 

z aplikacją) nie zawiera błędów technicznych, wirusów komputerowych lub innego złośliwego 

lub szkodliwego oprogramowania. 

 

§ 3 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 
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Continental na świadomość, że ochrona prywatności użytkownika korzystającego z tej 

aplikacji jest dla niego ważną kwestią. Continental bardzo poważnie traktuje ochronę danych 

osobowych. W związku z tym firma Continental zastosowała niezbędne środki techniczne i 

organizacyjne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów regulujących ochronę danych. 

 

W zakresie w jakim istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych do aplikacji, 

użytkownik dostarcza te dane wyłącznie na zasadzie dobrowolnej. Użytkownik może i ma 

prawo korzystać ze wszystkich świadczonych usług, generalnie bez podawania danych tego 

typu. 

  

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na zbieranie, przetwarzanie i korzystanie z jego/jej danych 

osobowych, Continental będzie wykorzystywał te dane osobowe wyłącznie do przetwarzania 

zgłoszenia lub w kontekście zgody oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami ochrony 

danych. 

 

W związku z korzystaniem z tej aplikacji prosimy o osobną zgodę na warunki ochrony 

danych firmy Continental Reifen Deutschland GmbH. Użytkownik może przeglądać 

zawartość warunków ochrony danych w dowolnym momencie w aplikacji oraz w sklepie z 

aplikacjami/ Continental Reifen Deutschland GmbH zastrzega sobie prawo modyfikacji lub 

dostosowania tych warunków ochrony danych, usunięcia niektórych z nich lub wprowadzenia 

nowych części według własnego uznania, jednak zgodnie z ograniczeniami ram prawnych. 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami ochrony danych, aby być na bieżąco informowanym 

o zmianach. Jeśli po otrzymaniu od firmy Continental Reifen Deutschland GmbH 

powiadomienia o zmianie warunków ochrony danych użytkownik będzie dalej korzystał z tej 

aplikacji, potwierdzi w ten sposób akceptację nowych warunków ochrony danych. 

 

W przypadku gdy aplikacja jest używana przez strony trzecie (np. pracownika floty / spółki 

zarządzającej flotą), użytkownik jest zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną zgodę strony 

trzeciej na gromadzenie i przetwarzanie jej danych osobowych do celów korzystania z tej 

aplikacji. 

 

§ 4 

Prawo dostępu 

 

Użytkownik ma prawo zażądać informacji o swoich danych osobowych przechowywanych 

przez firmę Continental i otrzymać je nieodpłatnie. Ponadto ma prawo poprawiać, blokować i 
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usuwać błędne dane. W przypadku jakichkolwiek pytań w tym względzie należy 

skontaktować się z naszym Specjalistą ds. Ochrony Danych, e-mail: 

dataprotection@conti.de Jeśli podczas korzystania z aplikacji użytkownik wyszukuje strony i 

pliki i zostanie poproszony o wprowadzenie swoich danych, należy zauważyć, że te dane nie 

są przesyłane przez Internet w sposób bezpieczny oraz że nieuprawnione osoby mogą 

dowiedzieć się o nich lub nawet w nie ingerować. 

 

§ 5 

Łącza do innych stron internetowych 

 

W aplikacji mogą być umieszczane łącza do stron internetowych osób trzecich jako odrębna 

usługa. Te strony internetowe są całkowicie niezależne i nie są częścią odpowiedzialności 

ani nie znajdują się pod kontrolą Continental. Dlatego Continental nie odpowiada za treść 

tych stron internetowych stron trzecich przeglądanych za pomocą aplikacji i nie bierze 

odpowiedzialności za treść, warunki ochrony danych ani użytkowanie takich stron 

internetowych. Pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne 

treści, a w szczególności za szkody wynikające ze skorzystania lub nieskorzystania z 

oferowanych informacji tego rodzaju ponosi operator strony internetowej, do której prowadzi 

łącze w aplikacji. Za wyjątkiem postanowień punktu 3 powyżej, Continental nie może przyjąć 

jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z tych innych stron internetowych (w tym, dla 

uściślenia między innymi, niemożności dostępu lub zanotowanego opóźnienia w dostępie do 

tej strony internetowej) lub jakichkolwiek materiałów lub informacji, które się na niej pojawiają 

lub które użytkownik mógłby znaleźć w inny sposób po opuszczeniu aplikacji, poprzez 

hiperłącze lub w inny sposób. 

 

§6 

Limit wiekowy 

 

Z aplikacji mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat. Użytkownik deklaruje, że ma 

ukończone 18 lat. Jeśli firma Continental dowie się, że użytkownik nie ukończył 18 lat, 

Continental ma prawo podjąć następujące kroki. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, 

zapewnia on, że posiada zgodę rodziców na korzystanie z aplikacji. 

 

§ 7 

Dostępność aplikacji 
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Ta aplikacja jest obecnie dostępna tylko w wybranych serwisach App Store. Continental 

zastrzega sobie także prawo do zaoferowania aplikacji w przyszłości na całym świecie; nie 

oznacza to jednak zamiaru firmy Continental ogłoszenia w sposób wiążący, że aplikacja 

będzie dostępna na całym świecie. 

 

§ 8 

Zakończenie korzystania 

 

Korzystanie z ContiConnect Driver kończy się z chwilą odinstalowania przez użytkownika 

naszej aplikacji. Ponadto, jeżeli użytkownik wycofa zgodę na pierwsze przetwarzanie przez 

Continental danych osobowych, korzystanie z aplikacji ContiConnect Driver nie będzie już 

możliwe i zakończy się. 

 

Continental ma prawo zakończyć korzystanie przez użytkownika z aplikacji ContiConnect 

Driver, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli użytkownik naruszy niniejszej warunki 

użytkowania. W tym przypadku użytkownik może skorzystać ponownie z aplikacji 

ContiConnect Driver za wyraźnym pozwoleniem firmy Continental. 

 

Niezależnie od powyższego, Continental może zawiesić forum online związane z aplikacją 

ContiConnect Driver i powiązanymi usługami w dowolnym momencie, pod warunkiem 

przekazania wcześniejszego zawiadomienia, bez podawania przyczyn. W tym przypadku, 

członkowie nie mogą występować z roszczeniami z tytułu usług świadczonych przez 

aplikację ContiConnect Driver (znowu). 

 

W razie zakończenia korzystania z aplikacji ContiConnect Driver firma Continental usunie 

wszystkie dane osobowe i treści wprowadzone przez użytkownika. Użytkownik nie ma prawa 

wymagać od operatora zwrotu żadnych treści lub danych uprzednio przesłanych przez 

użytkownika. 

 

 

§ 9 

Inne postanowienia 

Umowa zawarta pomiędzy firmą Continental i użytkownikiem, jej przedmiot i zawarcie (oraz 

wszelkie spory i roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu; Konwencja 

Narodów Zjednoczonych w sprawie umów o międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma 

zastosowania. 

 



- 9 - 

 

Continental zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków użytkowania w dowolnym 

momencie z myślą o przyszłości lub w celu ich uzupełnienia. Użytkownik musi wyrazić zgodę 

na zmodyfikowane warunki użytkowania, aby móc kontynuować dalsze korzystanie z 

aplikacji ContiConnect Driver. Continental zażąda od użytkownika wyrażenia przez niego 

zgody lub odrzucenia tych warunków poprzez specjalną funkcję w aplikacji ContiConnect 

Driver przed dalszym korzystaniem z aplikacji. 

 

Jeśli partner umowny życzy sobie otrzymać więcej informacji na temat internetowego 

rozstrzygania sporów, należy kliknąć to łącze do strony internetowej Komisji Europejskiej: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. To łącze podano zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady wyłącznie do celów informacyjnych.  Firma 

Continental nie ma obowiązku uczestniczyć w internetowym rozstrzyganiu sporów. 

 

Częściowa lub pełna nieważność poszczególnych postanowień niniejszych warunków 

użytkowania nie ma wpływu na ważność pozostałej części kontraktu. Nieważne 

postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami zgodnymi z prawem. 

 

Umowa jest zawierana pomiędzy użytkownikiem a firmą Continental. Żadna inna osoba nie 

będzie miała prawa wykonywać jakichkolwiek jej warunków. Żadna ze stron nie będzie 

zobowiązana uzyskać zgody innej osoby na wypowiedzenie niniejszej umowy lub 

wprowadzenie zmian do jej warunków. 

 

Dostawca i dane do kontaktu 

Dostawcą aplikacji ContiConnect Driver jest: 

 
Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstraße 9 

D-30165 Hanover 

Tel.: +49 511 938-01 

E-mail: mail_service@conti.de 

Członkowie Zarządu: Philipp von Hirschheydt (dyrektor generalny), Gerd Bartels, dr Gabriele 

Fredebohm 

Sąd Rejestrowy: Amtsgericht Hannover, HRB 204239 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): DE264920698 

 

Copyright © 2018 wyłączne prawa użytkowania Continental Reifen Deutschland GmbH i 

podmioty zależne 

 


