Regulamin korzystania z aplikacji internetowej Stado OnLine (SOL)
I.

Definicje.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:
1) Administrator (SOL) – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, z siedzibą w
Warszawie (00-515 Warszawa), przy ulicy Żurawiej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS
0000112165, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272406693;
2) Aplikacja – udostępniana przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka
aplikacja internetowa Stado OnLine (SOL), pełniąca rolę programu do zarządzania stadem bydła
mlecznego;
3) Gospodarstwo OWUB – gospodarstwo objęte Oceną Wartości Użytkowej Bydła w ramach
umowy zawartej z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka;
4) Gospodarstwo poza OWUB – gospodarstwo nie objęte Oceną Wartości Użytkowej Bydła,
posiadające dostęp do programu SOL na podstawie Umowy na korzystanie z aplikacji SOL;
5) Gospodarstwo testowe – Gospodarstwo OWUB lub Gospodarstwo spoza OWUB, realizujące
na podstawie ustaleń z Administratorem i za jego wiedzą zadania testowania aplikacji SOL;
6) Właściciel gospodarstwa – osoba będąca właścicielem gospodarstwa rolnego lub posiadająca
prawa do jego reprezentowania;
7) Użytkownik – każda osoba posiadająca dostęp do Aplikacji;
8) Główny Użytkownik Gospodarstwa (GUG) – Użytkownik posiadający dostęp do Aplikacji i
ponoszący odpowiedzialność za Aplikację w danym gospodarstwie. Głównym Użytkownikiem
Gospodarstwa może być Właściciel Gospodarstwa lub inna osoba zadeklarowana w formularzu
rejestracyjnym. Główny Użytkownik Gospodarstwa tworzy konta innych Użytkowników w
danym gospodarstwie i ponosi za nie odpowiedzialność;
9) Usługi – usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez Administratora, dostępne w ramach
Aplikacji, których rodzaj określa Regulamin;
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10) Gospodarstwo SOL – utworzona w Aplikacji jednostka przypisana Głównemu Użytkownikowi
Gospodarstwa. Jedno Gospodarstwo SOL posiada jednego Głównego Użytkownika
Gospodarstwa;
11) Login – ciąg znaków (nazwa użytkownika) wybranych przez Użytkownika, które są jego
indywidualnym i niepowtarzalnym oznaczeniem służącym do korzystania z Aplikacji;
12) Hasło – ciąg znaków, którym Użytkownik posługuje się w celu zabezpieczenia swojego dostępu
do Aplikacji;
13) Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie www.stadoonline.pl w zakładce
ZAREJESTRUJ SIĘ i niezbędny do założenia gospodarstwa SOL i utworzenia hasła dostępu do
Aplikacji;
14) Deklaracja korzystania z SOL, zwana dalej „Deklaracją” – dokument potwierdzający wolę
korzystania z aplikacji przez Gospodarstwo OWUB, stanowiący zarazem aneks do umowy w
sprawie prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła w danym gospodarstwie;
15) Umowa korzystania z Aplikacji SOL, zwana dalej „Umową” – zawarta pomiędzy
gospodarstwem nie objętym oceną wartości użytkowej bydła (Gospodarstwo poza OWUB) a
Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka;
16) Okres próbny – okres trwający 60 dni, liczony od momentu udostępnienia Aplikacji lub modułu.
W okresie próbnym odpłatność za użytkowanie Aplikacji lub modułu nie jest pobierana;
17) Okres rozliczeniowy – okres korzystania z aplikacji lub jej modułów będący podstawą do
rozliczeń finansowych. Dla Gospodarstw OWUB standardowy okres rozliczeniowy to okres
określony datami kolejnych próbnych dojów; dla Gospodarstw poza OWUB to okres 1 roku
kalendarzowego dla modułu podstawowego i 1 miesiąca dla pozostałych modułów płatnych,
naliczane cyklicznie od daty odpowiednio udostępnienia Aplikacji lub udostępnienia modułu
płatnego.

II.

Informacje ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, prawa autorskie, warunki
płatności, a także tryb postępowania w przypadku uwag i awarii.
2. Korzystając z Aplikacji Główny Użytkownik Gospodarstwa potwierdza, że zapoznał się z
Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Treść Regulaminu jest dostępna także na stronie internetowej www.stadonline.pl
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Ogólne zasady korzystania z Aplikacji

III.

1. Dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie w formie on-line, w związku z czym niezbędne
jest posługiwanie się przez Użytkownika urządzeniem posiadającym dostęp do Internetu.
2. Główny Użytkownik Gospodarstwa tworzy konta Użytkowników w danym gospodarstwie i
ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Główny Użytkownik Gospodarstwa kontaktuje się z Administratorem drogą elektroniczną lub
telefoniczną.
4. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest zalogowanie się Użytkownika na stronie głównej
Aplikacji poprzez poprawne wpisanie nazwy użytkownika (Loginu) oraz Hasła.
5. Administrator może czasowo bądź trwale zablokować dostęp do Aplikacji w trybie
natychmiastowym, jeśli Główny Użytkownik Gospodarstwa lub inny Użytkownik w tym
Gospodarstwie:
1) narusza postanowienia Regulaminu,
2) podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w
Aplikacji,
3) dokonuje za pośrednictwem Aplikacji czynności niezgodnych z prawem,
4) działa na szkodę Administratora,
5) podał nieprawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym.
6. Podany przez Głównego Użytkownika Gospodarstwa adres poczty elektronicznej (e-mail)
jest wykorzystywany przez Administratora do:
1) kontaktowania się w sprawach związanych z działaniem Aplikacji,
2) przesyłania treści reklamowych i informacji handlowych, jeśli Użytkownik wyraził na
to zgodę.
IV. Zasady udostępniania Aplikacji
1.

2.
3.

Gospodarstwo zgłasza wolę korzystania z Aplikacji poprzez wysłanie drogą elektroniczną
wypełnionego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.stadoonline.pl
.
Wysłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne ze zgodą na warunki znajdujące się w
niniejszym Regulaminie.
Gospodarstwo jest zobowiązane do podania w formularzu rejestracyjnym następujących
danych:
1) Imię i Nazwisko lub nazwa Właściciela Gospodarstwa,
2) Nazwa gospodarstwa,
3) Adres gospodarstwa,
4) Numer obory w systemie SYMLEK (dotyczy Gospodarstwa OWUB),
5) Numery stada IRZ obiektów wchodzących w skład gospodarstwa,
6) Adres e-mail do kontaktu z Właścicielem Gospodarstwa,
7) Numer telefonu do kontaktu z Właścicielem Gospodarstwa,
8) Imię i nazwisko Głównego Użytkownika Gospodarstwa,
9) Telefon i adres e-mail Głównego Użytkownika Gospodarstwa,
10) Login Głównego Użytkownika Gospodarstwa, składający się z minimum 8 znaków.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

IV.
1.

Podawane w procesie rejestracji dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym oraz
prawnym.
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, ul.
Żurawia 22, 00-515 Warszawa, nr KRS: 0000112165 informuje iż, jest administratorem w/w
danych osobowych uzyskanych w procesie rejestracji, w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Z
administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy:
daneosobowe@pfhb.pl lub pisemnie wysyłając list na powyższy adres siedziby
Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”. Więcej informacji na temat ochrony danych
osobowych znajduje się na stronie www.stadoonline.pl w zakładce „O programie/ Ochrona
danych osobowych”.
Wysłanie formularza rejestracyjnego musi odbyć się za zgodą Właściciela Gospodarstwa.
Po przesłaniu formularza rejestracyjnego podane w nim dane są weryfikowane przez
Administratora i na tej podstawie tworzony jest dostęp do Aplikacji.
Administrator może odmówić utworzenia dostępu do Aplikacji bez podania przyczyny.
Administrator informuje Głównego Użytkownika Gospodarstwa drogą elektroniczną (e-mail)
o udostępnieniu mu Aplikacji.
Za datę rozpoczęcia korzystania z Aplikacji uznaje się datę przesłania przez Administratora
maila z informacją o utworzeniu dostępu, skierowanego do osoby wskazanej w formularzu
rejestracyjnym jako Główny Użytkownik Gospodarstwa.
Po udostępnieniu Aplikacji użytkownikowi następuje bezpłatny okres próbny korzystania z
Aplikacji, trwający 60 dni.
Włączenia modułów dodatkowych, dostępnych w Aplikacji, dokonuje GUG samodzielnie i
dla każdego z nich okres próbny, trwający 60 dni, naliczany jest osobno, począwszy od daty
pierwszego uruchomienia tego modułu.
Po zakończeniu okresu próbnego moduł dodatkowy zostaje wyłączony. Dalsze korzystanie z
tego modułu jest możliwe po jego powtórnym uruchomieniu przez GUG-a.
Po otrzymaniu dostępu do Aplikacji Właściciel Gospodarstwa ma obowiązek dostarczyć
przed upływem 60 dni do PFHBiPM Deklarację (Gospodarstwo OWUB) lub podpisaną z
Administratorem Umowę (Gospodarstwo poza OWUB), w których pisemnie wyraża zgodę
na przedstawione w Regulaminie warunki.
Umowa zostaje wysłana do Właściciela Gospodarstwa na adres wskazany przez niego w
formularzu rejestracyjnym, w przeciągu 14 dni od utworzenia dla niego dostępu do Aplikacji.
Przekazanie podpisanej Umowy do PFHBiPM może nastąpić drogą pocztową lub osobiście.
W przypadku nie dostarczenia Deklaracji/Umowy w terminie Administrator ma prawo
pozbawić Użytkownika dostępu do Aplikacji .
Zasady korzystania z modułu podstawowego w Aplikacji
Moduł podstawowy Aplikacji użytkowany jest przez:
1) Gospodarstwo OWUB w ramach kosztów ponoszonych na Ocenę Wartości
Użytkowej,
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2.

2) Gospodarstwo poza OWUB w ramach opłaty zgodnej z cennikiem dostępnym na
stronie www.stadoonline.pl .
Hodowca może w każdej chwili zrezygnować z użytkowania programu SOL wypełniając
formularz rezygnacji (Gospodarstwo OWUB) dostępny na stronie www.stadoonline.pl lub
przez pisemne wypowiedzenie umowy (Gospodarstwo spoza OWUB). Za datę rezygnacji z
użytkowania Aplikacji uważa się datę wpływu odpowiedniego dokumentu do Administratora.

V.

Zasady korzystania z modułów dodatkowych w Aplikacji.
1. Korzystanie z modułów dodatkowych jest dobrowolne.
2. Moduły dodatkowe włącza i wyłącza Główny Użytkownik Gospodarstwa samodzielnie
przy pomocy funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.
3. Włączenie modułu dodatkowego może się wiązać z naliczeniem opłaty, stosownie do
zasad podanych w cenniku dostępnym na stronie internetowej Aplikacji
(ww.stadoonline.pl) .
4. Moduły można włączać i wyłączać dowolną ilość razy.
5. Włączenie modułu po upływie okresu próbnego powoduje naliczenie odpłatności za cały
okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło włączenie tego modułu „z góry”.
6. Wyłączenie modułu przez użytkownika staje się skuteczne wraz z końcem okresu
rozliczeniowego, w którym nastąpiło to wyłączenie.
7. W związku z zapewnieniem poprawnej autoryzacji połączenia systemu SOL i systemu
SYMLEK związanej z automatycznym przesyłaniem danych o pokryciach, możliwość
włączenia modułu Inseminator przez Gospodarstwa OWUB następuje po dostarczeniu
wypełnionej i podpisanej „Deklaracji korzystania z modułu Inseminator dla użytkownika
programu Stado Online (SOL)” na adres PFHBiPM ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa.
Deklaracja dostępna jest na stronie www.stadoonline.pl . Gospodarstwa poza OWUB
mogą korzystać z modułu Inseminator w ramach podpisanej umowy.

VI.

Opłaty
1. Wysokość opłat za korzystanie z Aplikacji określa cennik dostępny na stronie
www.stadoonline.pl/Cennik.
2. Dla Gospodarstw OWUB moduł podstawowy jest udostępniany w ramach kosztów
prowadzenia OWUB. Dla tego rodzaju gospodarstw płatne są niektóre moduły dodatkowe
przy czym płatność naliczana jest „z dołu” za dany okres rozliczeniowy.
3. Dla Gospodarstw poza OWUB opłata za korzystanie z modułu podstawowego naliczana
jest „z góry” za dany okres rozliczeniowy, a za moduły dodatkowe „z dołu”.
4. W przypadku rezygnacji z użytkowania modułu dodatkowego w trakcie okresu
rozliczeniowego, opłata za ten okres naliczana jest w pełnej wysokości.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie za którykolwiek okres rozliczeniowy Administrator
powiadamia Głównego Użytkownika Gospodarstwa o natychmiastowej konieczności
dokonania zapłaty. Po upływie 30 dni od terminu płatności Administrator ogranicza
dostęp użytkownika do Aplikacji.
6. Warunkiem odzyskania pełnego dostępu do Aplikacji jest uregulowanie wszystkich
zaległych opłat związanych z korzystaniem z Aplikacji.
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VII.

Prawa autorskie i pokrewne
1. Administrator oświadcza, że jest właścicielem autorskich praw majątkowych do Aplikacji
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).
2. Zabronione jest kopiowanie bądź modyfikowanie jakiejkolwiek części Aplikacji w całości
lub części oraz tworzenie prac pochodnych bez jawnej zgody PFHBiPM.

VIII. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące działania Aplikacji powinny być kierowane do Administratora na
adres mailowy podany na stronie internetowej www.stadoonline.pl
2. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 5 dni roboczych od daty jej wpływu. Przy
rozpatrywaniu reklamacji Administrator opiera się na obowiązujących przepisach prawa
oraz postanowieniach Regulaminu.
3. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator powiadomi Użytkownika za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
IX.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
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