
 (regulamin z dnia 19 sierpnia 2019)

Regulamin i Polityka Prywatności aplikacji mobilnej SkanerM6                

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulamin) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji 
SkanerM6 przeznaczonej wyłącznie dla podmiotów posiadających licencję na program komputerowy 
AgentM6 lub ManagerM6. 
Regulamin określa  zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze 
zm.).

2. Właściciel i operator aplikacji  SkanerM6 (zwany dalej: Usługodawca)  to:  Grządkowski Dariusz m6 soft
plus;  ul.  Chabrów  35/1;  45-221  Opole;    NIP:  7542736617,  wpisany  do  Ewidencji  Działalności
Gospodarczej  przez  Prezydenta  Miasta  Opola  dnia  25.04.2006  numer  w  rejestrze  36007,  REGON
160076950.

3. Użytkownik  SkanerM6  (zwany  dalej:  Użytkownik)  to  w  rozumieniu  Regulaminu  właściciel  licencji  na
program  komputerowy  AgentM6  lub  ManagerM6,  który  zainstalował  aplikację  SkanerM6  na  własnym
urządzeniu mobilnym i korzysta z oferowanej przez SkanerM6 funkcjonalności.

4. Funkcjonalność  świadczona za pomocą aplikacji SkanerM6 (zwana dalej :  Usługa) polega na odczycie
kodu AZTEC z dowodu rejestracyjnego pojazdu i przekazaniu odczytanych danych do wskazanej przez
Użytkownika bazy danych programu AgentM6 lub ManagerM6.

§2 Wymagania techniczne i zasady dostępu

1. Aplikację SkanerM6 można pobrać ze sklepu oferującego aplikacje mobilne Google Play i zainstalować na
własnym urządzeniu mobilnym z systemem Android 4.4 lub wyższym. 

2. Pobranie aplikacji SkanerM6 oraz korzystanie z jej funkcji jest bezpłatne.
3. Do poprawnego działania SkanerM6 potrzebuje uzyskać dostęp do aparatu fotograficznego urządzenia

mobilnego (w celu zeskanowania kodu AZTEC) oraz Internetu (w celu przesłania uzyskanych danych do
baz danych programu komputerowego  AgentM6 lub ManagerM6).

4. SkanerM6  do  poprawnego  funkcjonowania  i  realizacji  Usługi  wymaga  także  połączenia  (zwane  dalej:
Sparowanie)  z  bazą danych programu AgentM6 w wersji  5.19.8.19 lub wyższej bądź z  bazą danych
programu ManagerM6 w wersji  1.0 lub wyższej.  

5. Sparowanie  polega  na  uruchomieniu  aplikacji  SkanerM6  na  urządzeniu  mobilnym następnie  w  oknie
otwartej aplikacji SkanerM6 użycie górnej ikony celem wyświetlenia Identyfikatora Urządzenia. W kolejnym
kroku  należy  uruchomić  okno  „Odczyt  kodu  z  dowodu  rejestracyjnego”  w  programie  komputerowym
AgentM6 lub ManagerM6 i wprowadzić odczytany w SkanerM6 Identyfikator Urządzenia oraz potwierdzić
akceptację Regulaminu oraz Umowy Powierzenia Danych Osobowych. 

6. Z momentem zaakceptowania Regulaminu oraz Umowy Powierzenia Danych Osobowych dochodzi  do
zawarcia  między  Usługodawcą  a  Użytkownikiem  umowy  o  świadczenie  usług  drogą  elektroniczną  w
ramach korzystania z aplikacji SkanerM6.  Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

§3 Sposób działania aplikacji SkanerM6 

1. Po udzieleniu aplikacji SkanerM6 wymaganych dostępów (zgodnie z powyższym opisem §2  punkt 3) oraz
po sparowaniu urządzeń (zgodnie powyższym opisem §3 punkt 5) można przystąpić do odczytu kodów
AZTEC. W tm celu należy uruchomić program AgentM6 lub ManagerM6 a w nich otworzyć okno obsługi
„Odczyt kodu z dowodu rejestracyjnego”, następie uruchomić aplikację SkanerM6 na urządzeniu mobilnym
i umieścić aparat fotograficzny urządzenia mobilnego nad kodem AZTEC dowodu rejestracyjnego pojazdu i
poczekać do momentu z informacją o odczytaniu kodu.  Kod AZTEC z dowodu rejestracyjnego pojazdu
stanowi zaszyfrowaną informację, którą aplikacja SkanerM6 odczytuje po czym dodatkowo szyfruje i za
pomocą  bezpiecznego  protokołu  https  wysyła  na  serwer,  który  natychmiast  przekierowuje  odczyt  do
Sparowanych  z  aplikacją  SkanerM6  baz  danych  programu  AgentM6  lub  ManagerM6  Użytkownika.
Przekierowanie trwa zwykle kilka sekund po czym dane są usuwane z serwera. Zeskanowane  aplikacją
SkanerM6 dane są wysyłane na serwer tylko pod warunkiem, że w Sparowanych z aplikacją SkanerM6
programach AgentM6 lub ManagerM6 jest otwarte okno „Odczyt kodu z dowodu rejestracyjnego”.  Program
AgentM6  lub  ManagerM6  po  odebraniu  odczytanych  przez  SkanerM6  danych  deszyfruje  przesłaną
informację i zapisuje w swojej bazie danych. Odczytane dane będą dostępne w programie AgentM6 lub
ManagerM6 w oknie pod ikoną „Odczyt kodu z dowodu rejestracyjnego”.

§4 Powierzenie danych osobowych

1. Korzystając z aplikacji SkanerM6 pozyskuje się dane osobowe właściciela samochodu, z którego dowodu
rejestracyjnego  pochodzi  kod  AZTEC.  Żeby  możliwe  było  korzystanie  przez  Ciebie  z  tych  danych  w
programie  AgentM6  lub  ManagerM6,  musimy  przez  aplikację  SkanerM6  przesłać  je  do  baz  danych
Twojego programu AgentM6 lub ManagerM6, co wiąże się z przetwarzaniem uzyskanych w ten sposób
danych osobowych. Oznacza to, że korzystając z aplikacji SkanerM6, powierzasz nam do przetwarzania



dane uzyskane z dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dlatego zawieramy z Tobą umowę powierzenia danych
osobowych do przetwarzania, która określa szczegółowo podstawę, cele i  warunki przetwarzania przez
nas w Twoim imieniu ww. danych. Akceptacja Umowy Powierzenia Danych Osobowych następuje podczas
Sparowania urządzeń i obok akceptacji Regulaminu jest warunkiem koniecznym do wykonania Usługi. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odczytanych z kodu AZTEC zajmuje zwykle do 5 sekund. Przetwarzane
dane są w tym czasie przekierowywane tylko do bazy AgentM6 lub ManagerM6 Użytkownika i  nie są
nigdzie indziej zapisywane ani używane do innych celów niż wykonanie Usługi. 

§5 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca tj.: Grządkowski Dariusz m6 soft plus; ul. Chabrów
35/1; 45-221 Opole; NIP: 7542736617, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta
Miasta  Opola  dnia  25.04.2006  numer  w  rejestrze  36007,  REGON  160076950,  e-mail  kontaktowy:
info@m6.pl, telefon: 506089326

2. Usługodawca zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia
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 („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.Rok: 2018. poz.: 1000), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 ze zm.) w szczególności prawo wglądu do własnych
danych  osobowych,  prawo żądania  aktualizacji  i  usunięcia  danych  osobowych oraz  prawo wniesienia
sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. 

3. Używanie  aplikacji  SkanerM6  nie  wymaga  podawania  danych  osobowych  Użytkownika.  Sparowanie
aplikacji SkanerM6 z bazą programu AgentM6 lub ManagerM6 wymaga akceptacji Regulaminu i Umowy
Powierzenia Danych Osobowych - przy tych zgodach zostaną wyświetlone dane Użytkownika zgodne z
wcześniej zamówioną, zakupioną i zaakceptowaną przez Użytkownika licencją na program AgentM6 lub
ManagerM6. 

4. Dane osobowe Użytkownika  przetwarzane są  wyłącznie  w celu  wykonania  Usługi  oraz  rozpatrywania
skarg i wniosków Użytkownika. 

5. Administrator  zapewnia  stosowanie  odpowiednich  środków  technicznych  i  organizacyjnych
zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających
dostęp  do  nich  nieuprawnionym  osobom  trzecim,  lub  ich  przetwarzania  z  naruszeniem  przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub
zniszczeniu.

§5 Odpowiedzialność Usługodawcy 

1. Usługodawca  nadzoruje  stan  techniczny  funkcjonowania  aplikacji  SkanerM6  celem  zapewnienia
poprawności  jej  działania.  Usługodawca  nie  gwarantuje   jednak  stałej  dostępności  funkcji  aplikacji
SkanerM6 oraz jej bezbłędnego działania. 

2. Usługodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  błędy  i  konsekwencje  wynikające  z  niewłaściwego
stosowania  aplikacji  SkanerM6,  za  niepoprawną  pracę  urządzenia  mobilnego,  do  którego  wgrano
aplikację SkanerM6 ani też za skutki wynikające ze zdarzeń losowych lub awarii jakie mogą nastąpić w
procesie eksploatacji.  Usługodawca nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Użytkownika aplikacji
SkanerM6 osobom trzecim.

3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie aplikacji SkanerM6 oraz jakiekolwiek skutki
spowodowane modyfikacjami aplikacji SkanerM6 dokonanymi przez Użytkownika lub osoby trzecie. 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, z
zastrzeżeniem  zdania  następnego.  Usługodawca  odpowiada  wyłącznie  za  szkodę  wyrządzoną
Usługobiorcy umyślnie. 

5. W żadnym wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za utracone korzyści
Usługobiorcy. 

6. Usługodawca  nie  odpowiada  za  konsekwencje  zdarzeń  będących  siłą  wyższą,  to  jest  zdarzeń
znajdujących  się  poza  kontrolą  realną  Stron,  w  szczególności  wojen,  kataklizmów,  ataków
cybernetycznych (w tym DDoS), działania sieci Internet 
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§6 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownicy są zobowiązani  do korzystania  z  aplikacji  SkanerM6 w sposób zgodny z obowiązującym
prawem,  Regulaminem,  Licencją,  regulaminami  serwisów i  regulaminami  sklepów,  z  których  aplikacja
SkanerM6  została  pobrana,  a  także  z  zasadami  współżycia  społecznego,  w  tym  ogólnymi  zasadami
korzystania  z  sieci  Internet  i  aplikacji  mobilnych,  a  także  z  poszanowaniem  praw  osób  trzecich  i
Usługodawcy.

2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
   a) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
   b) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z    
       poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych 
       przysługującym im praw,|
   c) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem aplikacji  
       SkanerM6 jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

3. Użytkownik zobowiązany jest do nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści
których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do
popełnienia  przestępstwa a także wypowiedzi  wulgarnych lub nielicujących z powagą Usługodawcy,  a
także treści o charakterze reklamowym bez zgody Usługodawcy.

4. Użytkownik jest  są zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia
ich praw w związku z korzystaniem z aplikacji SkanerM6. Powiadomienie można przesłać drogą mailową
na adres info@m6.pl

§7 Zgłaszanie reklamacji i zakończenie korzystania z Usługi

1. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres  info@m6.pl lub pisemnie na adres pocztowy
Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu wraz z nazwą Użytkownika oraz
jego danymi kontaktowymi.

2. Usługodawca  rozpatruje  zgłoszenia  reklamacyjne  w  terminie  14  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania
reklamacji. Odpowiedź udzielana jest na email Usługobiorcy. 

3. Usługobiorca w  dowolnym  momencie  może  zaniechać  dalszego  korzystania  z  aplikacji  SkanerM6  i
odinstalować zainstalowane wersje aplikacji SkanerM6 z urządzenia mobilnego.

§8 Dostęp do Regulaminu i jego zmiany

1. Usługodawca  zapewnia  dostęp  do  regulaminu  podczas  spełniania  warunku  koniecznego  do  działania
Usługi  czyli  Sparowania aplikacji  SkanerM6 z programem AgentM6 lub ManagerM6 w taki  sposób że
możliwe jest pobranie regulaminu lub jego utrwalenie i wydrukowanie. 

2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. 

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników na 14 dni  przed wejściem w życie tych
zmian poprzez zamieszczenie komunikatu w aplikacji SkanerM6. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża
zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych.
Umowa  o  świadczenie  usług  elektronicznych  ulega  rozwiązaniu  z  momentem  uzyskania  przez
Usługodawcę informacji o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika.

§9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa,  w tym zwłaszcza  Kodeksu  cywilnego oraz  ustawy o świadczeniu  usług drogą
elektroniczną. 

2. Spory wynikłe z niniejszego Regulaminu, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. 

3. Regulamin obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r.
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