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§ 1. Definicje
Poniższym sformułowaniom pisanym wielką literą i użytym w Regulaminie Aplikacji zostaje nadane
poniższe znaczenie:
1) Aplikacja – oprogramowanie na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android, niezbędne
do skorzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez FinAi na Platformie
wymagających założenia Konta;
2) FinAi – FinAi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12, lok. 525, 00-503
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000726724, NIP 7010629909, REGON 365792923, kapitał zakładowy 3.000.000,00
złotych, wpłacony w całości;
3) Konto – profil Użytkownika na Platformie, do którego wymagana jest Rejestracja. Niniejsza
definicja nie uchybia definicjom zawartym w Regulaminie Platformy i Polityce Prywatności;
4) Platforma – rozwiązanie technologiczne składające się ze strony internetowej i
oprogramowania znajdującego się pod adresem internetowym www.finai.pl oraz aplikacjami
na urządzenia mobilne. Niniejsza definicja nie uchybia definicji Platformy zawartym w
Regulaminie Platformy i Polityce Prywatności;
5) Regulamin Aplikacji - niniejszy dokument. Reguluje on zasady korzystania z Aplikacji, określa
rodzaje i zakres funkcjonalności Aplikacji. Regulamin Aplikacji wraz z Regulaminem Platformy i
Polityką Prywatności są dokumentami regulującymi warunki korzystania z Aplikacji;
6) Regulamin Platformy – dokument regulujący zasady korzystania z Platformy, określa rodzaje i
zakres usług dostępnych na Platformie. Regulamin wraz z Polityką Prywatności są
dokumentami regulującymi warunki korzystania z Platformy;
7) Rejestracja – proces zakładania Konta przez Użytkownika, polegający na podaniu przez
Użytkownika adresu poczty elektronicznej oraz hasła oraz potwierdzeniu przez Użytkownika
woli rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w otrzymanej wiadomości poczty
elektronicznej;
8) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Platformy. Dostęp do niektórych usług może być
uzależniony od spełnienia przez Użytkownika dodatkowych wymogów wymienionych w
postanowieniach Regulaminu Platformy. Niniejsza definicja nie uchybia definicji Platformy
zawartym w Regulaminie Platformy i Polityce Prywatności;
9) Użytkownik Aplikacji – każda osoba korzystająca z Aplikacji.

1

§ 2. Postanowienia wstępne
1. Regulamin Aplikacji określa zasady działania i warunki korzystania z Aplikacji przez
Użytkowników Aplikacji. Zawiera informacje o prawach i obowiązkach FinAi oraz
Użytkowników Aplikacji.
2. Użytkownik Aplikacji chcący korzystać z Aplikacji, jest zobowiązany do przestrzegania
niniejszego Regulaminu Aplikacji, Regulaminu Platformy i Polityki Prywatności.
3. FinAi i Użytkownik Aplikacji zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa.
4. Właścicielem i administratorem Aplikacji jest FinAi.
5. Kontakt z FinAi jest możliwy za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres kontakt@finai.pl;
b) telefonu, pod numerem +48 22 300 98 98, w godzinach określonych na Platformie, z
wyłączeniem dni wolnych od pracy. Opłata za połączenie zgodnie ze stawkami operatora
telefonicznego Użytkownika. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane;
c) przesyłki pocztowej przesłanej na adres FinAi;
d) czatu dostępnego na Platformie.
6. Do korzystania z Aplikacji wymagane jest posiadanie urządzenia mobilnego, z dostępem do
sieci Internet, o następującej minimalnej specyfikacji:
a) urządzenie mobilne z systemem Android: obsługujący co najmniej system w wersji 4.4,
wyposażonym w najnowsze wersje przeglądarek internetowych;
b) urządzenie mobilne z systemem iOS obsługujący co najmniej system w wersji iOS 10.
Podane konfiguracje sprzętowe są orientacyjne i powinny być wystarczające do
korzystania z Aplikacji. Ze względu na różnorodność urządzeń mobilnych na rynku nie
wszystkie urządzenia spełniające ww. kryteria mogą umożliwiać korzystanie z Aplikacji.
7. Aplikacja jest bezpłatna.
8. Użytkownik Aplikacji nie może dostarczać do FinAi treści o charakterze bezprawnym oraz treści
obraźliwych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd ani nie może podejmować działań
mających na celu złamanie zabezpieczeń Aplikacji lub zaburzenie jej działania.
9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Aplikacji zastosowanie mają Regulamin
Platformy, Polityka Prywatności i przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Aby zakończyć korzystanie z Aplikacji, należy usunąć ją z urządzenia mobilnego.
§ 3. Funkcjonalności Aplikacji
1. Użytkownik Aplikacji, który dokonał Rejestracji może przejść przez etap identyfikacji i
weryfikacji tożsamości polegający na analizie zbieżności wizerunku Użytkownika Aplikacji i
wizerunku na przedstawionym dokumencie tożsamości oraz analizie dokumentu tożsamości.
2. Użytkownik Aplikacji, który posiada Konto na Platformie i zawarł za jej pośrednictwem umowę
kredytu lub pożyczki, może powziąć informacje na temat zaciągniętego kredytu lub pożyczki.
§ 4. Prywatność i informacje dotyczące bezpieczeństwa tożsamości Użytkownika
1. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do informacji o Użytkowniku, FinAi
stosuje środki bezpieczeństwa przy świadczeniu usług, wskazane w Regulaminie i Polityce
Prywatności.
2. Dane osobowe Użytkownika podlegają przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są opisane w Polityce
Prywatności znajdującej się na Platformie.
3. Przy pierwszym logowaniu do Aplikacji, dokonanym przez podanie adresu poczty
elektronicznej i hasła, użytych przy Rejestracji, Użytkownik Aplikacji musi ustawić kod PIN.
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4. Logowanie do Aplikacji, odbywa się przez wprowadzenie kodu PIN.
5. Od chwili zalogowania na Koncie przez Użytkownika Aplikacji, aż do momentu wylogowania,
bezpieczeństwo przesyłanych danych jest chronione przy wykorzystaniu protokołu SSL, który
szyfruje dane przesyłane pomiędzy Użytkownikiem Aplikacji a FinAi. Uniemożliwia to
przechwycenie, odczytanie, czy też modyfikację przesyłanych danych.
6. Oprócz logowania w Aplikacji, Użytkownik nie jest nigdy proszony o udostępnienie kodu PIN,
adresu poczty elektronicznej i hasła, użytych przy Rejestracji. Użytkownik nie powinien w
żadnych innych okolicznościach podawać tych danych, w szczególności podczas rozmów
telefonicznych oraz w wiadomościach poczty elektronicznej.
7. Użytkownik nie może udostępniać kodu PIN i hasła innym osobom, w tym także członkom
swojej rodziny.
8. Użytkownik jest zobowiązanych chronić kod PIN i hasło w celu zapobieżenia ich ujawnieniu
osobom trzecim.
9. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania FinAi o utracie kodu PIN i
hasła lub niepokojących zmianach na Koncie, mogących zagrażać bezpieczeństwu danych.
10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie lub niedochowanie
staranności w zabezpieczeniu danych do logowania.
§ 5. Prawa autorskie
1. Aplikacja podlega prawu autorskiemu, w szczególności w zakresie treści artykułów, grafik,
znaków towarowych.
2. FinAi ani żaden inny właściciel praw autorskich lub znaków towarowych wykorzystywanych na
Platformie nie udziela na nie licencji ani nie przenosi do nich autorskich praw majątkowych,
chyba że w niniejszym Regulaminie Aplikacji wyraźnie postanowiono inaczej.
3. FinAi udziela Użytkownikowi Aplikacji niewyłącznej, niezbywalnej, odwoływalnej,
nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z Aplikacji i tworzenia
nieograniczonej ilości kopii metodą cyfrową.
§ 6. Reklamacje dotyczące Aplikacji
1. Niniejszy paragraf reguluje tryb składania reklamacji przez Użytkownika Aplikacji w związku z
Aplikacją.
2. Użytkownik może składać reklamacje w następujący sposób:
a) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poprzez
wiadomość poczty elektronicznej wysłanej na adres: reklamacje@finai.pl;
b) poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie www.finai.pl.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty
elektronicznej Użytkownika Aplikacji, opis zastrzeżenia, żądanie. Adres poczty elektronicznej
Użytkownika Aplikacji powinien być adresem poczty elektronicznej podanym przy Rejestracji.
4. FinAi udzieli Użytkownikowi Aplikacji odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej
otrzymania na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres poczty elektronicznej.
§ 7. Informacje o licencjach
1. Aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem Android korzysta z następujących
bibliotek podmiotów trzecich na podstawie poniższych licencji:
a) Bolts
BSD License For Bolts software Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc. All rights
reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without
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modification,are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce
the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name
Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" ANDANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIEDWARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AREDISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FORANY DIRECT,
INDIRECT,
INCIDENTAL,
SPECIAL,
EXEMPLARY,
OR
CONSEQUENTIAL
DAMAGES(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES;LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ONANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THISSOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
b) Joda Time
Copyright 2014 Daniel Lew
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
c) ButterKnife
Copyright 2013 Jake Wharton
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
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limitations under the License.
d) Timber
Copyright 2013 Jake Wharton
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
e) Dagger
Copyright 2012 The Dagger Authors
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
f)

RxAndroid
Copyright 2015 The RxAndroid authors
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
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limitations under the License.
g) Retrofit 2 RxJava 2 Adapter
Copyright 2017 Jake Wharton
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
h) Retrofit
Copyright 2013 Square, Inc.
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
i)

Okhttp
Copyright 2016 Square, Inc.
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
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limitations under the License.
j)

Biblioteki Andoid Studio
Copyright Google Inc.
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

2. Aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem iOS korzysta z następujących
bibliotek podmiotów trzecich na podstawie poniższych licencji:
a) Swiftkeychainwrapper
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2014 Jason Rendel
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE
SOFTWARE.
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3. Treść licencji Apache 2.0
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
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"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or additions
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable
by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or
9

Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
distribution, then any Derivative Works that You distribute must
include a readable copy of the attribution notices contained
within such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and
wherever such third-party notices normally appear. The contents
of the NOTICE file are for informational purposes only and
do not modify the License. You may add Your own attribution
notices within Derivative Works that You distribute, alongside
or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
that such additional attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
the terms of any separate license agreement you may have executed
with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
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7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
other commercial damages or losses), even if such Contributor
has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "{}"
replaced with your own identifying information. (Don't include
the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate
comment syntax for the file format. We also recommend that a
file or class name and description of purpose be included on the
same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.
Copyright {yyyy} {name of copyright owner}
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Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

Regulamin Aplikacji wchodzi w życie z dniem 11.06.2018 r.

Wersja z dnia 11.06.2018 r.

Historia zmian Regulaminu Aplikacji:
11.06.2018 r.: wejście w życie Regulaminu Aplikacji.
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