Warunki korzystania z usługi
Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2021 r
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków przed skorzystaniem ze strony
https://easybudget.pl/ („Usługa”) obsługiwanej przez jest firmę "Marcin Korwek" („nas”, „my”
lub „ nasz"), prowadząca działalność pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego, nr 9, lok. 2,
02-004 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5451806920. Twój
dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem
niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich
odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej
korzystają.
Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie
niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz
uzyskać dostępu do Usługi.

Rejestracja użytkownika
Rejestracja w serwisie jest wymagana do korzystania z funkcjonalności aplikacji webowej.
Zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i ponosisz odpowiedzialność za wszelkie
użycie Twojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zmiany wybranej
nazwy użytkownika, jeśli ustalimy, w według naszego uznania taka nazwa użytkownika jest
nieodpowiednia, nieprzyzwoita lub w inny sposób budząca zastrzeżenia.

Płatności
Realizacja płatności jest realizowana za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
Aby uzyskać dostęp do naszych usług, może być konieczne dokonanie zakupu planu
subskrypcji. Podatek obrotowy zostanie dodany do ceny zakupów, jeśli uznamy to za
wymagane przez nas. W każdej chwili możemy zmienić ceny. Zgadzasz się uiszczać
wszystkie opłaty po cenach obowiązujących w danym momencie dla Twoich zakupów i
upoważniasz nas do obciążania Twojego wybranego dostawcy płatności dla takich kwot po
dokonaniu zakupu.

Bezpłatny okres próbny
Oferujemy 35-dniowy bezpłatny okres próbny nowym użytkownikom, którzy zarejestrują się
w Witrynie. Konto nie zostanie obciążone, a subskrypcja zostanie zawieszona do czasu
wykupienia subskrypcji do płatnej wersji po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.

Polityka prywatności
Aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny, używamy plików „cookie”. Pliki cookie to
małe pliki, które umieszczamy na Twoim komputerze, aby zapamiętać Twoje preferencje i
ustawienia. Możesz zrezygnować z plików cookie w ustawieniach przeglądarki, ale wtedy
nasza aplikacja nie będzie działać prawidłowo.
Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics do śledzenia ruchu w witrynie, co
pomaga nam rozwijać naszą aplikację.

Komunikacja
1. Notyfikacje “Push” - w przypadku korzystania z mobilnej wersji aplikacji, wyrażasz
zgodę na otrzymywanie notyfikacji z aplikacji nawet kiedy uruchomiona jest w tle.
Możesz je wyłączyć w ustawieniach w swoim profilu.
2. Komunikacja poprzez Email.
a. Aplikacja wymaga paru maili do działania (np. rejestracja, zaproszenia, reset
hasła)
b. Opcjonalne maile dotyczące EasyBudget. Możesz zmienić ustawienia
dotyczące maili nieobowiązkowych poprzez link umieszczony na dole tych
maili.

Brak gwarancji
Niniejsza Witryna jest dostarczana w stanie „takim, w jakim jest”, ze wszystkimi wadami, a
EasyBudget nie składa żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani zapewnień
jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tej Witryny lub materiałów zawartych w tej Witrynie.
Ponadto żadne treści zawarte w tej Witrynie nie mogą być interpretowane jako zapewniające
konsultacje lub porady.

Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku EasyBudget, ani żaden z jego członków kierownictwa, dyrektorów i
pracowników nie będzie ponosić odpowiedzialności za cokolwiek wynikającego lub w
jakikolwiek sposób związany z korzystaniem z tej Witryny, niezależnie od tego, czy taka
odpowiedzialność wynika z umowy, czynu niedozwolonego czy w inny sposób, a
EasyBudget, w tym jej kierownicy, dyrektorzy i pracownicy nie będą ponosić
odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wynikową lub szczególną odpowiedzialność
wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem z tej witryny.

Prawo rządowe
Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, bez
względu na przepisy kolizyjne.
Nasz brak wyegzekwowania jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków nie
będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych
Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe
postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość
umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy,
jakie możemy mieć między nami w odniesieniu do Usługi.

Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub
zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna,
postaramy się powiadomić co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków.
To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.
Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian,
zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi
warunkami, zaprzestań korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.

