
Regulamin świadczenia usługi "Timebenefit" w 
modelu SaaS 

 
 
 

§ 1. Definicje 

1) Usługodawca - Pan Krzysztof Janiak, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 

Urząd Miasta Poznania Wydział Działalności Gospodarczej, pod numerem wpisu 68875/2009 oraz Pan Mateusz 

Sitarz, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania Wydział 

Działalności Gospodarczej, pod numerem wpisu 68877/2009, wspólnicy MDA Group s.c. z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Albańska 18, 60-123 Poznań, NIP 779-236-50-04, REGON 301226955. Adres poczty elektronicznej 

Usługodawcy: biuro@timebenefit.com. Numer telefonu Usługodawcy: 61 661 48 58. Adres strony internetowej 

(serwisu internetowego) Usługodawcy: http://timebenefit.com/ 

 

2) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo 

ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usługi, osoba prawna 

albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, które w 

jakikolwiek sposób korzystają z Usługi.  

 

3) Usługa – płatna lub nieodpłatna usługa, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta, 

polegająca na udostępnianiu Klientowi aplikacji pod nazwą ‘Timebenefit’ służącej do analizowania czasu 

spędzanego przez użytkowników przed komputerem. Usługa jest nieodpłatna tylko w takich przypadkach i tylko w 

takim zakresie, w jakich zostało to wyraźnie wskazane przez Usługodawcę.  

 

4) Konto – wyodrębnione miejsce w serwisie internetowym Usługodawcy, w którym zapisywane są dane, w tym 

dotyczące Klienta, do których Klient uzyskuje dostęp po skutecznym zalogowaniu się w serwisie internetowym 

Usługodawcy przy użyciu loginu (którym jest adres email Klienta podany w toku rejestracji w serwisie 

internetowym Usługodawcy) i hasła.  

 

5) Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, mająca za przedmiot Usługę, zawierana pomiędzy 

Usługodawcą a Klientem z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usługi. Umowa zawierana jest na 

warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w tym w jego załącznikach, a w zakresie nieuregulowanym w 

regulaminie, w przepisach polskiego prawa.  

 

6) Cennik - załącznik do niniejszego regulaminu, określający wysokość oraz warunki odpłatności za korzystanie 

przez Klienta z Usługi. Cennik jest dostępny pod adresem: http://timebenefit.com/. 



 

7) Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością 

gospodarczą lub zawodową. 

 
 
 

§ 2. Zakres Usługi świadczonej drogą elektroniczną 

Na podstawie Umowy zawartej z Klientem, Usługodawca umożliwia Klientowi korzystającemu z Usługi:  

 

1) pracę w aplikacji ‘Timebenefit’ służącej do analizowania czasu spędzanego przez użytkowników przed 

komputerem. Szczegółowy opis dostępnych funkcjonalności Usługi znajduje się pod adresem: 

http://timebenefit.com/, 

 

2) zapisywanie danych w bazie danych Usługodawcy, w tym ze wskazaniem, czy takie dane mają charakter 

prywatny, 

 

3) korzystanie z bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną lub telefoniczną w zakresie dotyczącym korzystania 

przez Klienta z Usługi. Pomoc dostępna jest pod adresem mailowym: biuro@timebenefit.com oraz pod numerem 

telefonu Usługodawcy: 61 661 48 58, a dla zalogowanych Klientów także po skorzystaniu z zakładki ‘Pomoc’. Z 

bezpłatnej pomocy nie mogą korzystać Klienci, którzy korzystają z Usługi nieodpłatnie. 

 
 
 

§ 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi 

Zamieniamy to na: Do prawidłowego działania systemu internetowego wymagana jest poprawnie skonfigurowana 

przeglądarka wraz z włączoną obsługą Java Script. Program do monitorowania pracy użytkownika instalowany na 

komputerze klienta i wysyłający dane do serwera wymaga stałego połączenia z internetem oraz systemu 

operacyjnego Microsoft Windows XP, Vista lub 7. 

 

 

§ 4. Rejestracja w serwisie Usługodawcy; zawarcie i rozwiązanie 
Umowy; prawa i obowiązki Stron 

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usługi jest rejestracja Klienta w serwisie internetowym 

Usługodawcy - timebenefit.com, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przez Usługodawcę w serwisie w celu 

ułatwienia Klientom rejestracji, w tym założenie Konta przez Klienta. Klient zobowiązany jest do podania 

prawdziwych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym, danych w toku rejestracji i zakładania Konta.  

 

2. W toku rejestracji w serwisie Usługodawcy Klient ustala swój login oraz znane jemu wyłącznie hasło. Login, 

którym jest adres poczty elektronicznej (email) Klienta, stanowi jego unikalną nazwę identyfikującą Klienta w 



serwisie Usługodawcy. Hasło Klienta zostaje przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe 

zabezpieczenie danych wprowadzanych przez Klienta w ramach Konta i w toku korzystania przez Klienta z 

Usługi.  

 

3. Adres poczty elektronicznej podany jako login, oprócz identyfikacji Klienta w serwisie internetowym 

Usługodawcy, służy również do elektronicznej komunikacji Usługodawcy z Klientem.  

 

4. Klient w każdym czasie może dokonać zmiany swojego hasła. Czynności tej dokonuje się za pośrednictwem 

Konta.  

 

5. Usługodawca zwraca uwagę, że Klienci powinni chronić swoje hasła przed ujawnieniem osobom 

niepowołanych. Jednocześnie Usługodawca informuje, że nie przechowuje w swojej bazie haseł Klientów, a 

jedynie wynik ich przetworzenia za pomocą metod kryptograficznych, stąd nie dysponuje możliwością ich 

odtworzenia.  

 

6. W trakcie rejestracji, a także później, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji 

handlowych drogą elektroniczną. Zgoda niniejsza może być w każdym czasie przez Klienta odwołana bez wpływu 

na świadczoną Usługę. Informacja o udzielonych przez Klienta zgodach przechowywana jest na Koncie Klienta.  

 

7. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta 

z Usługi, tj. z chwilą pierwszego zalogowania się Klienta na Koncie, przy użyciu loginu i hasła Klienta. Umowa 

zawierana jest na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w tym w jego załącznikach, a w zakresie 

nieuregulowanym w regulaminie, w przepisach polskiego prawa. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, z 

zastrzeżeniem, że możliwość korzystania przez Klienta z Usługi, w tym długość okresu przez jaki możliwe jest 

korzystanie z Usługi, zależy od rodzaju pakietu wykupionego przez Klienta (zob. § 5 niniejszego regulaminu oraz 

Cennik).  

 

8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści (danych) o charakterze bezprawnym, tj. zabronionych przez 

obowiązujące przepisy prawne. Ponadto Klient zobowiązany jest do niekorzystania z serwisu internetowego 

Usługodawcy oraz aplikacji ‘Timebenefit’ w sposób zakłócający ich funkcjonowanie, jak również zobowiązany jest 

do niepodejmowania działań takich jak: (a) rozsyłanie lub umieszczanie w ww. serwisie lub aplikacji 

niezamówionych informacji handlowych, (b) korzystanie z Kont innych Klientów, chyba że inny Klient udostępnił 

im w dopuszczalnym zakresie dane ze swojego Konta, (c) czynności mające na celu wejście w posiadanie haseł i 

loginów innych Klientów.  

 

9. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem następuje z chwilą zaistnienia jednego z 

poniższych zdarzeń:  

 



1) usunięcie przez Klienta swojego Konta poprzez użycie przycisku „Usuń swoje Konto”, dostępnego w serwisie 

dla zalogowanych Klientów,  

2) złożenie Usługodawcy przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na piśmie, za pośrednictwem faksu, 

poczty elektronicznej (email) albo ustnie,  

3) nieuiszczenie przez Klienta wynagrodzenia za korzystanie z Usługi w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni od 

daty wymagalności takiego wynagrodzenia.  

 

10. Usługodawca może ze skutkiem natychmiastowym ograniczyć lub całkowicie pozbawić Klienta prawa 

korzystania z Usługi (poprzez zastosowanie blokady albo usunięcie Konta Klienta) w przypadku naruszenia przez 

Klienta: zasad określonych w niniejszym regulaminie, obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich. 

W przypadku Klientów będących Konsumentami, warunkiem takiego działania Usługodawcy jest uprzednie, 

dwukrotne, bezskuteczne wezwanie Klienta do zaprzestania takiego działania w ciągu każdorazowo 7 (siedmiu) 

dni od przesłania odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany jako login. W stosunku 

do Klientów będących Konsumentami Usługodawca deklaruje korzystanie z ww. uprawnień jedynie w sytuacjach 

wyjątkowych, w szczególności gdy komunikacja z Klientem nie powoduje zmiany obiektywnie nagannych 

zachowań Klienta.  

 

11. W razie rozwiązania Umowy, w jakimkolwiek trybie i przez którąkolwiek ze Stron, lub wygaśnięcia Umowy, w 

sytuacji, gdy Klient opłacił z góry okres korzystania z Usługi i okres ten wykracza poza datę rozwiązania lub 

wygaśnięcia Umowy, wpłacone przez Klienta środki pieniężne na poczet korzystania z Usługi nie podlegają 

zwrotowi. Postanowienie objęte zdaniem poprzedzającym nie znajduje zastosowania do Klientów będących 

Konsumentami, którym zawsze przysługuje prawo do zwrotu takich środków pieniężnych, na wskazany przez 

Klienta rachunek bankowy lub adres zamieszkania. 

 
 
 

§ 5. Wynagrodzenie Usługodawcy 

1. Wynagrodzenie Usługodawcy, płatne przez Klienta z tytułu korzystania przez niego z Usługi, jest określone w 

Cenniku (zob. http://timebenefit.com).   

 

2. Klient nabywa czasowy dostęp do Usługi, której zakres zależy od wybranego przez Klienta pakietu, poprzez 

uiszczenie wynagrodzenia za taki pakiet, zgodnie z Cennikiem. Wykupiony pakiet obowiązuje od dnia 

zaksięgowania płatności przez Usługodawcę i uaktywnia albo przedłuża okres możliwości korzystania przez 

Klienta z Usługi o dany okres określony w Cenniku, licząc od aktualnej daty zakończenia bieżącego okresu 

możliwości korzystania przez Klienta z Usługi lub od daty zaksięgowania płatności, w zależności od tego, która z 

tych dat jest późniejsza.  

 

3. Z tytułu świadczenia Usługi na rzecz określonego Klienta wystawiana jest faktura VAT.  

 

4. Płatności z tytułu korzystania z Usługi, Klienci mogą dokonywać w następujący sposób, korzystając z opcji 



dostępnych w dziale Ustawienia (moduł płatności):  

 

1) przelewem bankowym,  

2) za pośrednictwem internetowego serwisu Płatności.pl; 

 

5. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługę w wersji próbnej. Wersja ta umożliwia dostęp do pełnych 

możliwości systemu dla 2 użytkowników wyłącznie na okres 30 dni. 

 

6. Usługodawca ma prawo do zmiany Cennika w trybie określonym dla zmiany niniejszego regulaminu (por. § 8 

ust. 2 niniejszego regulaminu). 

 
 
 

§ 6. Reklamacje 

1. Jeżeli zdaniem Klienta Usługa jest świadczona w sposób nieprawidłowy, Klient jest uprawniony do przesłania 

reklamacji pocztą elektroniczną (email) na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu). 

Usługodawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała (a) dokładne oznaczenie Klienta, (b) możliwie dokładny 

opis nieprawidłowości w świadczeniu Usługi, (c) termin zaistnienia nieprawidłowości i czas jej trwania, (d) 

ewentualne wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji. Usługodawca zapewnia, że w razie 

potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ewentualne dodatkowe 

zapytania lub prośby ze strony Usługodawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta i jak najlepszy oraz 

najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji.  

 

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni. Usługodawca powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (email) o wyniku rozpatrzenia reklamacji. 

 
 
 

§ 7. Odstąpienie od umowy 

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia jej 

zawarcia.  

 

2. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem bez podania przyczyny i 

wymaga wysłania oświadczenia na piśmie, przed upływem wskazanego w ust. 1 terminu.  

 

3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest 

zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie 



niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

 
 
 

§ 8. Tryb zmiany niniejszego regulaminu 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie internetowym Usługodawcy, pod 

adresem http://timebenefit.com/ i obowiązuje przez czas nieoznaczony.  

 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu 

zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej http://timebenefit.com/ z co 

najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mają wpływu 

na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian, tj. 

zamówienia Klientów będą realizowane na zasadach dotychczasowych, a płatności będą obejmowały okresy 

wskazane w regulaminie, w tym w Cenniku, przed datą zmian. O powyższych zmianach niniejszego regulaminu 

Klienci zostaną także powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (email). 

 
 
 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych zapisanych w serwisie internetowym 

Usługodawcy, oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Usługodawcy, z zastrzeżeniem 

uprawnień Usługodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.  

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie 

przepisy polskiego prawa.  

 

3. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z Umową zawartą 

pomiędzy Stronami na podstawie niniejszego regulaminu, a także w związku z interpretacją postanowień 

niniejszego regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory 

pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu (to 

postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami; w takim przypadku znajdują 

zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa).  

 

4. Każdy Klient ma prawo pobrać treść niniejszego regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej 

http://timebenefit.com/ i zapisać go na własnym nośniku. 


