
Regulamin Akcji Wspieram Ukrainę

Uwaga Akceptując ten regulamin, akceptujesz też regulamin serwisu hopcar.pl. Jeśli
zachodzi sprzeczność, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte tutaj.

My i Ty umawiamy się, że

1. Ty
a. Deklarujesz, że:

i. Rozumiesz, że podstawą tego systemu jest dbanie o bezpieczeństwo.
ii. W przypadku konieczności odwołania Twojego udziału w przejeździe

powiadomisz natychmiast drugą stronę.
iii. Akceptujesz, że druga strona może odwołać swój udział w każdej

chwili.
iv. Rozumiesz i akceptujesz postanowienia tego regulaminu, a także

regulaminu serwisu hopcar.pl oraz jego polityki prywatności i
ciasteczek.

b. Jako kierowca
i. Pozwolisz, by pasażer zrobił zdjęcie z Tobą oraz zdjęcie Twojej tablicy

rejestracyjnej, a następnie wysłał te zdjęcia znajomej osobie jako
środek bezpieczeństwa.

ii. Deklarujesz, że sam zrobisz zdjęcie pasażera, a następnie wyślesz je
bliskiej osobie.

iii. Deklarujesz, że usuniesz to zdjęcie od razu po zakończonym
bezpiecznie przejeździe i upewnisz się, że Twój znajomy także usunął
zdjęcie.

iv. Jeśli pobierasz opłatę od uchodźców z Ukrainy lub wolontariuszy
udzielisz im wysokiej (najlepiej 100%) zniżki.

v. Poinformujesz pasażera o pełnej wysokości opłat zanim zdecyduje się
z Tobą jechać.

vi. Będziesz jeździć respektując zasady bezpieczeństwa i prawa.
vii. Zrzekasz się prawa do dochodzenia roszczeń od pasażerów oraz

administratorów tego serwisu w przypadku jakichkolwiek
ewentualnych szkód wynikłych z umówionego przejazdu lub
korzystania z serwisu, poniesionych przez Ciebie lub osoby
pozostające pod Twoją opieką.

viii. Deklarujesz, że: a) nie prowadzisz działalności gospodarczej usług
transportowych, lub b) prowadzisz działalność gospodarczą.
transportową, a oferowany przez Ciebie przejazd spełnia wszystkie
wymogi prawne.

c. Jako pasażer
i. Pozwolisz, by kierowca zrobił sobie z Tobą zdjęcie, a następnie wysłał

je swoim bliskim jako środek bezpieczeństwa.



ii. Deklarujesz, że sam zrobisz zdjęcie kierowcy, tablic rejestracyjnych, a
następnie wyślesz je bliskiej osobie dla bezpieczeństwa.

iii. Deklarujesz, że usuniesz to zdjęcie od razu po zakończonym
bezpiecznie przejeździe i dopilnujesz, że to samo zrobi osoba, której
to zdjęcie wysłałeś.

iv. Zrzekasz się prawa do dochodzenia roszczeń od kierowcy oraz
administratorów tego serwisu w przypadku jakichkolwiek
ewentualnych szkód wynikłych z umówionego przejazdu lub
korzystania z serwisu, poniesionych przez Ciebie lub osoby
pozostające pod Twoją opieką.

d. Zgadzasz się na
i. Weryfikację Twojej tożsamości w naszym procesie rejestracji.

Weryfikacja będzie wykonana przez nas, przez organizacje
partnerskie lub przez dostawców tego typu usług działających na
nasze zlecenie.

ii. Udostępnienie przez nas niektórych Twoich danych kontaktowych i
osobowych innym użytkownikom (umówionym pasażerom /
kierowcom), zgodnie z Twoimi ustawieniami i zasadami działania
systemu.

iii. Udostępnianie Twoich danych osobowych organizacji koordynującej
pasażerów i przejazdy, jeśli wyrazisz na to osobną zgodę.

iv. Dostęp do Twojej korespondencji w systemie z innymi użytkownikami
- w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

e. Oświadczasz, że:
i. Podajesz przy rejestracji dane zgodne z prawdą.
ii. Masz powyżej 18 lat lub dostarczono do nas uprzednio zgodę

Twojego opiekuna prawnego.
iii. Masz zdolność prawną, żeby zaakceptować ten regulamin.
iv. Rozumiesz ten regulamin i akceptujesz jego treść.

2. My
a. Umożliwimy Ci dostęp do systemu, dodawania ogłoszeń przejazdu i pasażera

oraz znajdowania i kontaktu z drugą stroną.
b. Twoje przejazdy w ramach tej akcji nie będą powodowały żadnych opłat

systemowych.
c. Na Twoje żądanie usuniemy Twoje konto w serwisie przed upływem 90 dni od

Twojego żądania.
d. Zastrzegamy że nie jesteśmy stroną umowy między Tobą a innymi

użytkownikami systemu. Nie odpowiadamy za zachowania użytkowników, w
tym za niepunktualność, niesłowność czy nie uregulowanie opłat.

e. Rezerwujemy prawa do:
i. usunięcia konta użytkownika i wypowiedzenia tej umowy ze skutkiem

natychmiastowym bez podania przyczyn.
ii. odmowy rejestracji użytkownika bez podania przyczyny.

Definicje:



● Ty
Zarejestrowany użytkownik platformy, który dołączył do tej akcji

● My
administrator platformy, Archmedian Ltd, 43 O'Connell Street Upper, Dublin, Ireland

● Platforma
Serwis internetowy dostępny pod adresem hopcar.pl
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