
Warunki ogólne usługi STILLReport 
1. Przedmiot usługi 

Przedmiotem usługi jest udostępnienie przez STILL danych ("STILL REPORT") 

dotyczących wózków użytkownika zgodnie z tabelą nr 1. Udostępnienie danych następuje za 

pośrednictwem specjalnej aplikacji oraz Internetu na czas określony w punkcie 3. 

 2. Własność intelektualna 

Oprogramowanie i bazy danych umożliwiające dostęp do STILL REPORT stanowią 

wyłączną własność firmy STILL i / lub jej licencjodawców. Podlegają one ochronie praw 

autorskich i użytkownikowi wolno z nich korzystać tylko zgodnie zasadami wskazanymi w 

punkcie 4. 

 3. Czas trwania usługi  

Usługa STILL REPORT jest dostępna w okresie trwania umowy Full Serwis. 

4. Warunki korzystania 

Wraz z uruchomieniem usługi użytkownik uzyskuje prawo dostępu do danych STILL (wózki 

wymienione w tabeli nr 1) w STILL REPORT za pośrednictwem wyznaczonych osób 

uprawnionych do dostępu (tabela nr 2), a także prawo do korzystania z tych danych, w tym 

pobierania i drukowania danych dotyczących wózków ze STILL REPORT. Dostęp oraz 

udostępnione dane ze STILL REPORT są przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego 

użytkownika. Wykorzystanie do innych celów jest niedozwolone. 

Prawo do korzystania jest udzielane tylko osobom uprawnionym do dostępu do STILL 

REPORT. 

 

Użytkownik zobowiązuje się w szczególności: 

a)  nie przenosić za pomocą żadnych środków i w żaden sposób na zewnętrzne nośniki 

danych informacji udostępnionych w STILL REPORT, poza przypadkiem 

wykorzystania na potrzeby własne;  

b) nie dopuścić do wykorzystywania danych ze STILL REPORT, w jakiejkolwiek 

postaci, zwłaszcza w lokalizacji innej niż zgłoszona oraz przez osoby inne niż osoby 

uprawnione do dostępu oraz nie zapisywać danych wysłanych na serwer na 

zewnętrznym nośniku danych. 

c)  nie zbywać, nie ujawniać podmiotom trzecim ani nie rozpowszechniać danych w 

żaden sposób.  

Jakiekolwiek wykorzystanie STILL REPORT odbiegające od podanych wyżej warunków 

korzystania jest dopuszczalne tylko po otrzymaniu pisemnej zgody STILL. 

5. Kody dostępowe 

Dla celów korzystania z aplikacji STILL REPORT STILL przydzieli użytkownikowi 

indywidualny login/loginy oraz hasła dla każdej z osób uprawnionych do dostępu, które 

zostaną przesłane tym osobom na adresy email podane w tabeli nr 2. 

Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasła i loginy oraz zobowiązać do tego 

osoby uprawnione. 

W przypadku utraty lub kradzieży hasła użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować o tym zdarzeniu STILL. W przypadku odejścia z pracy osoby uprawnionej do 

dostępu użytkownik ma obowiązek poinformować o tym STILL, aby umożliwić 

dezaktywację kodu dostępu danej osoby.  



Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystywanie przydzielonych haseł. 

Jest zobowiązany nie przekazywać ich osobom innym, niż wymienione w tabeli nr 2.  

6: Pomoc techniczna dla użytkownika 

Użytkownik może skorzystać z pomocy w zakresie używania systemu STILL REPORT po 

przesłaniu zapytania na adres email stillreport@still-fr.com przez cały czas trwania umowy 

Full Serwis. 

7. Odpowiedzialność cywilna i odcięcie dostępu 

STILL nie ponosi odpowiedzialności za: 

 dostępność danych w STILL REPORT w każdej chwili za pośrednictwem połączenia 

internetowego; 

 przydatność danych ze STILL REPORT do celów użytkownika; 

 za szkody lub straty użytkownika wynikające z braku dostępności danych lub 

nieprawidłowych danych w STILL REPORT; 

 wykorzystanie dostępu przez osoby inne niż uprawnione do dostępu. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane udostępniane za pośrednictwem STILL 

REPORT stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa STILL w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 

dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się do nieujawniania 

tych danych osobom trzecim oraz zobowiązania swoich pracowników do zachowania ich w 

poufności, pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec 

STILL za ujawnienie danych.  

 

STILL może wyłączyć dostęp do usługi z ważnego powodu w trybie natychmiastowym w 

przypadku niedotrzymania postanowień ogólnych warunków korzystania lub innych 

ważnych przyczyn. Ze względów bezpieczeństwa STILL zastrzega sobie prawo do 

tymczasowego odcięcia dostępu do STILL REPORT w każdej chwili lub zmiany loginu lub 

hasła. 
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