REGULAMIN
Systemu Wavelo_ OK System
I. Preambuła
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Wavelo_OK System,
działającego na terenie Miasta Krakowa, na obszarze określonym przez Operatora
Wavelo_OK System, przedstawionym na stronie internetowej www.wavelo.pl oraz w
aplikacji mobilnej. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie znajduje
zastosowanie Regulamin Wavelo.
Regulamin Systemu Wavelo_OK System oraz Regulamin Wavelo dostępne są bezpłatnie na
stronie internetowej www.wavelo.pl i w aplikacji mobilnej Wavelo. Wyciąg z Regulaminu
Systemu Wavelo_OK System oraz Regulaminu Wavelo dostępne są na Stacjach systemu
Wavelo.

II. Definicje
2.1. Regulamin Systemu Wavelo_OK System (Regulamin) - niniejszy regulamin opisuje
reguły i warunki korzystania z Systemu Wavelo_OK System, zakres praw, obowiązków oraz
odpowiedzialności Operatora i Klienta. Akceptacja Regulaminu i spełnienie wszystkich
warunków w nim określonych, stanowi wymóg niezbędny dla przystąpienia i korzystania z
systemu Wavelo_OK System. Klient zawiera umowę z Operatorem Wavelo_OK System z
chwilą rejestracji, akceptacji Regulaminu, Regulamin Wavelo oraz z chwilą wybrania planu
taryfowego.
2.2. Regulamin Wavelo- regulamin normujący zakres praw, obowiązków oraz
odpowiedzialności Operatora i Klienta w ramach Systemu Wavelo_OK System, który
znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym Regulaminie.
2.3. Umowa - porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem Wavelo_OK System
ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie oraz w Regulaminie
Wavelo. Porozumienie o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu oraz
Regulaminu Wavelo zostaje automatycznie zawarte w momencie rejestracji Klienta w
Systemie Wavelo_OK System i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o
akceptacji Regulaminu, Regulaminu Wavelo, Polityki Prywatności Social Bicycles oraz
wybraniu planu taryfowego podczas procesu rejestracji w Systemie Wavelo_OK System.
2.4. Operator WAVELO_OK System - jednostka organizacyjna, która realizuje usługi
związane z obsługą Systemu Wavelo_OK System. Operatorem Wavelo_OK System jest BikeU
Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
2.5. System WAVELO_OK System – taryfa umożliwiająca skorzystanie z usługi
bezobsługowego, krótkoterminowego wypożyczania rowerów na podstawie kodu
promocyjnego udostępnionego przez OK System.
2.6. OK System – spółka OK System Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.
Postępu 14, 02-676 Warszawa.
2.7. Social Bicycles (SoBI) - dostawca infrastruktury technicznej i teleinformatycznej,
oprogramowania i rowerów.

2.8. Polityka Prywatności Social Bicycles – przedstawia sposób w jakim dane osobowe
Klientów są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez spółkę Social Bicycles Inc.
(oraz jej podmioty dominujące, zależne i stowarzyszone) podczas korzystania ze strony
internetowej www.socialbicycles.com oraz wszelkich innych podstron tej strony, jak
również określa rodzaje informacji gromadzonych przez SoBi z chwilą, dołączenia Klienta
do SoBi i korzystania z jego usług.
2.9. Klient - Użytkownik Systemu Wavelo_OK System, który dokonał rejestracji w Systemie
Wavelo_OK System, akceptując jego Regulamin, w tym Regulamin Wavelo i Umowę oraz
wybrał plan Ok System. Klientem może być tylko i wyłącznie pracownik, którego
pracodawca jest stroną umowy zawartej z OK System. Klientem Systemu Wavelo_OK
System nie mogą być tzw. osoby towarzyszące w ramach usług świadczonych przez OK
System.
2.10. Obszar systemu - teren miasta Krakowa, określony przez Operatora Wavelo_OK
System i przedstawiony na stronie internetowej www.wavelo.pl oraz w aplikacji mobilnej,
w obrębie którego funkcjonuje system Wavelo_OK System.
2.11. Tabela Opłat - cennik usług i opłat Systemu Wavelo_OK System, stanowiący załącznik
nr 1 do Regulaminu, dostępny na stronie internetowej www.wavelo.pl w aplikacji mobilnej
oraz na Stacjach Wavelo.
2.12. Kod promocyjny – ciąg znaków, udostępniony Klientom Systemu Wavelo_OK System
przez OK System umożliwiający wykorzystanie 60 darmowych minut dziennie w ramach
Systemu Wavelo_OK System.
III. Dostęp do Usługi
3.1. Pełny dostęp do Usługi jest możliwy przy spełnieniu przez system komputerowy
Klienta następujących łącznych wymogów technicznych:
•

posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),

•

posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron
internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie
tego urządzenia wraz z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla
FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari.

•

posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,

•

posiadanie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej włączonej
akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),

•

posiadane w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej włączonej obsługi
skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),

3.2. Operator Systemu Wavelo_OK System informuje, iż możliwe jest także korzystanie z
innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu końcowym o
którym mowa powyżej, jednakże w takiej sytuacji, ze względów technologicznych nie
może zapewnić poprawnego działania.
3.3. Operator zapewnia także najnowszą wersję Aplikacji Mobilnej dostępnej na
urządzenia z systemem operacyjnym iOS i Android.

IV. Warunki ogólne korzystania z Systemu WAVELO_OK System
4.1. Warunkiem korzystania z Systemu Wavelo_OK System jest: posiadane ważnego
abonamentu/usługi udostępnionego przez OK System, przeprowadzenie przez Klienta
procedury rejestracji na stronie www.wavelo.pl, podanie przez Klienta wymaganych,
prawidłowych danych personalnych i kontaktowych, akceptacja warunków określonych w
niniejszym Regulaminie, Regulaminie Wavelo oraz Polityce Prywatności Social Bicycles,
skorzystanie z kodu promocyjnego udostępnionego przez OK System, a w przypadku
przekroczenia limitu darmowych minut powiązanie konta z kartą (kredytową/debetową)
lub zasilenie Rachunku Klienta przy użyciu płatności internetowych.
4.2. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
otrzymywanie materiałów informacyjnych, służących promowaniu Systemu Wavelo_OK
System na podany podczas rejestracji adres email. Dane osobowe Klienta będą
przetwarzane przez Operatora wyłącznie na potrzeby związane z funkcjonowaniem
Systemu Wavelo_OK System.
4.3. Operator Wavelo_OK System wyda Klientowi rower do użytku na warunkach
określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Wavelo. Klient zobowiązuje się przestrzegać
warunków Regulaminów w szczególności dokonywać opłat zgodnie z Tabelą Opłat.
4.4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone rowery, od momentu jego
wypożyczenia do momentu zakończenia wypożyczenia, z zastrzeżeniem punktu 4.6.
Regulaminu Wavelo. Klient odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z
jego winy, od momentu wypożyczenia roweru, do momentu zakończenia wypożyczenia.
4.5. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone na terenie miasta Krakowa na
obszarze określonym przez Operatora Wavelo_OK System, przedstawionym na stronie
internetowej www.wavelo.pl oraz w aplikacji mobilnej oraz w jego okolicach.
VI. Rejestracja
5.1. Rejestracja w Systemie Wavelo_OK System jest warunkiem koniecznym dla korzystania
z Systemu Wavelo_OK System.
5.2. Rejestracja odbywa się na stronie internetowej Sytemu Wavelo_OK System pod
adresem www.wavelo.pl lub przez aplikację mobilną. Rejestracja Klienta w Systemie
Wavelo_OK System odbywa się przy użyciu domeny posiadającej akredytację OK System. W
przypadku Klientów, którzy są zarejestrowani w Systemie Wavelo, rejestracja w Systemie
Wavelo_OK System wymaga modyfikacji dotychczas używanego adresu mailowego na adres
zawierający akredytowaną przez OK. System domenę. Modyfikacji adresu dokonuje się w
sekcji konto -> podstawowe informacje -> edycja – aktualizacja.
5.3. Warunkiem zarejestrowania Klienta w Systemie Wavelo_OK System jest podanie
prawdziwych danych osobowych (imię, nazwisko), danych adresowych i kontaktowych, tj.
adresu email zawierającego akredytowaną przez OK System domenę i numeru telefonu
komórkowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy.
Weryfikacja prawidłowości adresu email następuje poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego
w wiadomości wysłanej na podane przez Klienta konto poczty elektronicznej.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich

uzupełnienia. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych/teleadresowych Klient
zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji w Systemie Wavelo_OK System.
Administratorem danych osobowych jest Operator Systemu Wavelo_OK System.
5.4. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora Wavelo_OK System wyłącznie na
potrzeby działania Systemu i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym
wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności
Organizatorowi Systemu Wavelo: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
5.5. Dane osobowe, adresowe i kontaktowe są wymagane podczas procesu identyfikacji
Klienta w Systemie Wavelo_OK System.
VI Taryfa
6.1. W ramach Systemu Wavelo_OK System Klient ma prawo do wykorzystania
udostępnionego przez OK System kodu promocyjnego umożliwiającego skorzystanie z usługi
bezobsługowego, krótkoterminowego wypożyczania tylko jednego rowerów w wymiarze 60
minut dziennie.
6.2. W razie przekroczenia limitu minut czasu abonamentowego, o których mowa w pkt.
6.1. Klient zobowiązany jest do zapłaty z tytułu korzystania z Systemu Wavelo_OK System 5
groszy za każdą rozpoczętą minutę, zgodnie z Tabelą Opłat.
6.3. Skorzystanie przez dotychczasowego Klienta Systemu Wavelo z taryfy oferowanej w
ramach Systemu Wavelo_OK System oznacza utratę przez Klienta wszystkich
dotychczasowych przywilejów w ramach poprzedniej taryfy, przy jednoczesnym braku
zwrotu pozostałych środków.
6.4. W pozostałym zakresie do warunków odpłatności za korzystanie z Systemu Wavelo_OK
System znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Wavelo oraz obowiązującej na
jego podstawie Tabeli Opłat.
VII. Postanowienia końcowe
7.1. Operator Wavelo_OK System zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana na adres email Klienta
podany w Systemie Wavelo_OK System. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji
zmiany regulaminu przesłanej na Infolinię Wavelo w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do
Klienta oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta.
7.2. Wypożyczenie roweru oraz akceptacja Regulaminu są równoznaczne z oświadczeniem
o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne korzystanie z roweru oraz o umiejętności
jazdy i znajomości przepisów prawa w zakresie Kodeksu Drogowego.
7.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma Regulamin
Wavelo oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a inną obcojęzyczną, podstawą
interpretacji będzie wersja polska.

