Regulamin, polityka bezpieczeństwa korzystania z aplikacji
mobilnej Heyyka

Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę ITelab Sp. z
o.o. (Zwaną dalej ITelab), z siedzibą w Olsztynie ul. Trylińskiego 14, lok 7 w formie
aplikacji Heyyka której spółka jest właścicielem. Aplikacja obsługiwana jest przez
platformę android a oferowana, jest w markecie Google Play.

1.
Przedmiot regulaminu:
Mobilna aplikacja Heyyka jest wielojęzycznym komunikatorem oraz aplikacją do
zakładania czatu podpiętego do danej lokalizacji czyli tzw. wiadomości
miejsca.Aplikacja działa w oparciu o system lokalizacji GPS oraz transmisji danych.
Komunikator daje użytkownikom znajdującym się w danej lokalizacji możliwość
anonimowego porozumiewanie się za pomocą kont anonimowych. Użytkownik w
aplikacji identyfikowany (widoczny) jest dla innych użytkowników w formie graficznej
określającej jego postać co symbolizuje „awatar” oraz nick – czyli nazwę
personalizującą użytkownika.
Cechy aplikacji:
● komunikacja pomiędzy użytkownikami,
● wiadomość miejsca, czat przypięty do danej lokalizacji.

2.
Polityka poufności i bezpieczeństwo:
ITeLab nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników aplikacji wobec
innych użytkowników związanych z niemoralnym zachowaniem, przejawami agresji,

nagadywaniem. Zachowania budzące szczególne wątpliwości moralne powinny zostać
niezwłocznie zgłoszone na adres: contact@heyyka.com lub adres pocztowy Spółki.
Itelab ostrzega przed możliwościami celowego wprowadzania w błąd użytkowników
aplikacji przez innych użytkowników informacjami jak: nieprawdziwy wiek, płeć czy inne
dane uzupełniane w formularzu.
Użytkownicy nawiązujący kontakt osobisty (oraz ujawniający adres zamieszkania,
lokalizację swojego pobyty, dane osobowe) robią to na swoją odpowiedzialność co
oświadczają akceptując powyższy regulamin.
Itelab w związku z zagrożeniami ww. w aplikacji Heyyka wprowadziła funkcje
blokowania użytkowników.
Itelab nie ponosi odpowiedzialności za treści tj. materiały lub linki do materiałów
przesyłanych pomiędzy użytkownikami tj. ich treść, formę i zagrożenia związane z
przekierowaniem na stronę o cechach niemoralnych lub grożącą wprowadzeniem
szkodliwego oprogramowania do urządzenia której obsługuje aplikację Heyyka.
ITeLab prosi o rozwagę i szczególną ostrożność przy wymianie informacji z innymi
użytkownikami aplikacji, niezdradzanie adresu zamieszkania oraz danych osobowych.

3.
Aplikacja Heyyka jest oferowana nieodpłatnie a dostęp do niej odbywa się poprzez
market Google Play.

4.
Do korzystania z aplikacji Heyyka niezbędnym jest posiadanie urządzenia mobilnego,
jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty transferu danych –
połączenia z Internetem ponosi użytkownik.

5.
Niniejszy Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki
prywatności marketu Google Play. IteLab nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za

politykę prywatności Google Play marketu oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o
ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w
ramach marketu.

6.
IteLab oświadcza że może prowadzić kampanie reklamowe – informacyjne dotyczące
lokowania produktów w aplikacji.

7.
Użytkownik instalując aplikację wyrażą zgodę na Geolokalizację. Geolokalizacja
dokonywana jest w oparciu o sygnały GPS urządzenia Użytkownika lub dane z
czujników urządzenia Użytkownika, dotyczące m.in. pobliskich punktów dostępu do
sieci Wi-Fi czy stacji bazowych sieci komórkowej

8.
Korzystanie z aplikacji:
Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z aplikacji (rozwiązać
umowę) poprzez trwałe usunięcie aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego.ITeLab
zastrzega sobie możliwości usuwania kont użytkowników którzy wykorzystują aplikację
do celów:
● działalność handlowa, marketingowa.
● działalność związana z badaniem opinii użytkowników.
● inna działalność zarobkowa opierająca się o zasoby – funkcje aplikacji.
● działania uznane za niemoralne, nietyczne względem innych użytkowników.

9.
ITeLab informuje że korzystanie z materiałów aplikacji Heyyka takich jak: grafika jej
elementy, logo, nazwa jest niedozwolone i wymaga zgody IteLab. Oznaczenia graficzne

są wyjątkowe i podlegają ochronie na podstawie ustawy:Prawo własności przemysłowej
oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

10.
W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o
wysyłanie maila na adres: contact@heyyka.com z dopiskiem regulamin.

11.
ITeLab zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Jeżeli użytkownik nie
akceptuje treści zmiany Regulaminu, może rozwiązać umowę w sposób wskazany w
pkt. 8 Regulaminu.
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