
Regulamin Akcji 
„Pomagam Pomagać z aplikacją Pierwsza Pomoc”

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  regulamin  (dalej  Regulamin)  określa  zasady  przebiegu  akcji  „Pomagam 
Pomagać z  aplikacją  Pierwsza Pomoc” (dalej  zwanej  Akcją)  świadczonej  na rzecz 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (zwanej dalej Fundacją).

2. Organizatorem akcji  pod nazwą „Pomagam Pomagać z aplikacją Pierwsza Pomoc” 
oraz producentem aplikacji Pierwsza Pomoc – First Aid (zwanej dalej Aplikacją) jest 
MOBIEM sp. z o.o. (dalej MOBIEM) z siedzibą w Warszawie (00-834), przy ulicy 
Pańskiej  98/15,  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców,  prowadzonego  przez  Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399300, NIP: 524-274-39-60, REGON: 
145157083.

3. Beneficjentem  Akcji  jest  Fundacja  Dzieciom  „Zdążyć  z  Pomocą”  z  siedzibą  w 
Warszawie  przy  ul.  Łomiańskiej  5,  wpisana  do  rejestru  stowarzyszeń,  innych 
organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych 
zakładów  opieki  zdrowotnej  oraz  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.  Warszawy w Warszawie, 
XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS 
0000037904, NIP: 1181428385.

4. Wspierającym Akcję może być każda osoba fizyczna, która dysponuje urządzeniem 
mobilnym, dokonała instalacji Aplikacji oraz zaakceptowała Regulamin.

Cel Akcji

1. Akcja trwa w okresie od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 lipca 2017 roku.
2. Celem Akcji jest: 

a. promowanie  postaw wspierających działania  z  zakresu udzielania  pierwszej 
pomocy,

b. udzielanie wsparcia podopiecznym Fundacji.
3. MOBIEM,  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie,  przekaże  Fundacji  kwotę 

wsparcia w wysokości sumy kwot za każdą prawidłowo przeprowadzoną instalację 
Aplikacji.

4. Fundacja  będzie  zobowiązana  wykorzystać  przekazaną  jej  przez  MOBIEM  kwotę 
wsparcia z Akcji na pomoc swoim podopiecznym, zgodnie ze statutem.

Warunki uczestnictwa 
1. Użytkownik  Aplikacji  (zwany  dalej  Użytkownikiem)  ma  możliwość  bezpłatnego 

korzystania z Aplikacji mobilnej znajdującej się w oficjalnie dostępnych marketach 
mobilnych.

2. Użytkownik nie  ponosi  żadnych kosztów związanych z korzystaniem z Aplikacji  i 
przekazaniem  darowizny  na  rzecz  Fundacji.  Pobranie  Aplikacji  może  się  jednak 
wiązać ze standardowymi opłatami za przesył danych, zgodnych z umową z dostawcą 
usług telekomunikacyjnych.

3. Użytkownik, który chce wziąć udział w Akcji może dokonać jednorazowej instalacji 
Aplikacji  na  urządzeniu  mobilnym.  Ponowna  instalacja  Aplikacji  na  tym  samym 
urządzeniu Użytkownika, nie będzie kwalifikowała się jako nowa instalacja, a co za 
tym  idzie,  nie  będzie  brana  pod  uwagę  przez  MOBIEM  do  rozliczenia  na  rzecz 
Fundacji.



4. Aby wziąć udział w Akcji Użytkownik musi
a. wyszukać  Aplikację  Pierwsza  Pomoc  –  First  Aid  (wyprodukowaną  przez 

MOBIEM) w oficjalnie dostępnych marketach mobilnych lub poprzez stronę 
www.pierwszapomoc.mobiem.pl,

b. pobrać i zainstalować Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym,
c. w zakładce „Pomagam” kliknąć logo Fundacji,
d. zaakceptować  Regulamin  Akcji,  potwierdzając  chęć  pomocy  profilem 

Facebook lub adresem e-mail,
e. pozostawić Aplikację na urządzeniu mobilnym minimum przez 3 miesiące.

5. Na zasadach  określonych w regulaminie  MOBIEM zobowiązuje  się,  iż  w okresie 
trwania  Akcji  przekaże  na  rzecz  Fundacji  1  pln  brutto  za  zainstalowanie  przez 
Użytkownika  i  utrzymanie  Aplikacji  na  urządzeniu  mobilnym  minimum  przez  3 
miesiące.

6. Kwoty  za  poszczególne  instalacje,  będą  sumowane  i  przekazane  zostaną  przez 
MOBIEM na rzecz Fundacji w rozliczeniu kwartalnym.

Polityka prywatności
1. MOBIEM przetwarza  informacje  dotyczące  Użytkowników,  w  tym informacje 

mające  charakter  danych  osobowych,  z  zachowaniem  obowiązujących  w  tym 
zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  oraz  ustawą  z  dnia  18  lipca  2002  r.  o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem 
zabezpieczeń.

2. MOBIEM jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu 
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

3. Zakres  informacji  przetwarzanych przez MOBIEM zgodny jest  z  formularzami 
rejestracyjnymi nowego Użytkownika.  Podanie  danych jest  dobrowolne,  jednak 
wymagane do skorzystania z usług.

4. Akceptacja  niniejszego  Regulaminu  jest  jednocześnie  zgodą  na  przetwarzanie 
danych  osobowych   niezbędnych  w  celu  wywiązania  się  z  umowy  przez 
MOBIEM, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

5. MOBIEM  nie  odpowiada  za  politykę  ochrony  prywatności  stosowaną  przez 
właścicieli  lub  administratorów serwisów,  do  których przekierowują  odsyłacze, 
które mogą znajdować się w Aplikacji, oraz za polityki dostawców Aplikacji. 

6. MOBIEM zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących 
Użytkownika  organom bądź  osobom trzecim,  które  zgłoszą  żądanie  udzielenia 
takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami 
wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną 
ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo 
ich  poprawiania,  uzupełniania  oraz  prawo  żądania  zaprzestania  przetwarzania 
danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do MOBIEM.

Postanowienia końcowe
1. Aplikacja  Pierwsza Pomoc realizuje  ogólny cel informacyjny,  stanowiąc wyłącznie 

zestawienie informacji pomocnych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
2. MOBIEM oświadcza, że treść Aplikacji stanowi zbiór wskazówek przydatnych przy 

udzielaniu  pierwszej  pomocy.  Stosowanie  się  do  wskazówek  zawartych  w  treści 
Aplikacji  w  żadnym  wypadku  nie  może  zastąpić  konsultacji  lekarskiej  lub 
skorzystania z innej, specjalistycznej pomocy. 

3. MOBIEM zapewnia,  iż  dołożył  najwyższej  staranności,  aby informacje  zawarte  w 
Aplikacji  były  precyzyjne,  kompletne  i  aktualne  na  dzień  publikacji  Aplikacji. 

http://www.pierwszapomoc.mobiem.pl/


MOBIEM nie  może  jednak zagwarantować,  że  zastosowanie  się  do  wskazówek  z 
Aplikacji w konkretnej sytuacji przyniesie Użytkownikowi każdorazowo oczekiwany 
efekt.

4. Aplikacja  nie  powinna  zastępować  profesjonalnej  pomocy  medycznej,  porady 
lekarskiej ani kursu pierwszej pomocy. 

5. Użytkownik  nie  powinien  używać  Aplikacji  w  celu  diagnozy  lub  ustalenia  planu 
leczenia w przypadku problemów zdrowotnych. W przypadku gdy Użytkownik ma 
jakiekolwiek  pytania  dotyczące  zasadności  użycia  informacji  zawartej  w Aplikacji 
powinien skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

6. MOBIEM uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Akcji. 
Zmiany  są  skuteczne  z  momentem  opublikowania  ich  na  stronie 
www.pierwszapomoc.mobiem.pl. 

7. Regulamin,  wraz  z  ewentualnymi  zmianami,  będzie  dostępny  do  wglądu  dla 
Użytkowników w siedzibie MOBIEM oraz na stronie internetowej Akcji. 

8. W przypadku  braku  akceptacji  zmian,  Użytkownik  powinien  odstąpić  od  umowy 
poprzez odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego.

9. Prawem właściwym dla wszelkich sporów prawnych powstałych w związku z Akcją 
jest prawo polskie.

10. Wszelkie  kwestie  sporne  wynikające  ze  stosowania  niniejszego  Regulaminu  będą 
rozstrzygane ostatecznie przez MOBIEM.

http://www.pierwszapomoc.mobiem.pl/

