Informacja o funkcjonalności PKLpass

§ 1.

Postanowienia ogólne.

1.

Niniejsza Informacja (dalej: „Informacją”) określa zasady korzystania z dodatkowej
funkcjonalności skipassu (zwanego dalej: grywalizacją) zapisanego na PKLpass (zwany dalej PKL
pass).

2.

Świadczeniodawcą umożliwiającym korzystanie z PKLpass jest Polskie Koleje Liniowe Spółka
Akcyjna z siedzibą w Zakopanem, pod adresem: ul. Krupówki 48, 34–500 Zakopane, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000429345, posiadająca NIP: 7361716338, REGON: 122633430, o kapitale zakładowym w
wysokości 172 700 000,00 zł, wpłaconym w całości, numer telefonu kontaktowego:
22 444 6666, adres e-mail: bok@pkl.pl (dalej: „PKL”).

3.

Definicja karty PKLpass zawarta jest w regulaminach sprzedaży usług online dostępnych na
stronie http://www.pkl.pl/rodo.html, zaś możliwość skorzystania z dodatkowej funkcjonalności
możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.pklpass.pl/grywalizacja
i wykonaniu kroków opisanych poniżej.
PKLpass identyfikowane są za pomocą unikalnego numeru (dalej: „Numer Karty PKLpass”).

4.
5.

Z dodatkowej funkcjonalności PKLpassu może korzystać tylko Użytkownik, który
jest zarejestrowany w sklepie online https://www.sklep.pkl.pl/ oraz dokonał rejestracji co
najmniej jednej karty PKLpass.

6.

W sklepie online możliwe jest zarejestrowanie przez Użytkownika więcej niż jednej karty
PKLpass, z tym że zawsze wyłącznie jedna z nich jest tzw. „Kartą Domyślną”.

7.

Rejestracja na stronie grywalizacji odbywa się poprzez przejście ze strony pklpass.pl/grywalizacja
do sklepu online https://www.sklep.pkl.pl/. Przy czym konto w sklepie jest zintegrowane z
profilem Użytkownika na grywalizacji, dlatego Użytkownik zawsze używa to samo hasło i login.

8.

Przy pierwszym logowaniu w systemu grywalizacji Użytkownik zobowiązany jest do
wykreowania unikatowego Nick-u, którym będzie się posługiwał w systemie Grywalizacji i pod
którą nazwą będą prezentowane statystyki w systemie Grywalizacji.

9.

Nick podany przy rejestracji nie może być obraźliwy lub wulgarny ani stanowić adresu e mail. W
przypadku wyboru takiego nicku nie będzie on publikowany i może zostać wykasowany.

10.

Dodatkowo na profilu Grywalizacji Użytkownik może dodać Avatar tj. zdjęcie widoczne na
profilu Użytkownika. Opublikowane zdjęcia nie powinno naruszać praw osób trzecich.

11.

Po utworzeniu własnego profilu należy wybrać „Domyślną Kartę”, następnie można przejść do
informacji o aktywności na stokach dla wszystkich przypisanych do konta kart PKLpass, które
dostępne będą już bezpośrednio na stronie pklpass.pl/grywalizacja

12.

Każda zmienia dokonana przez Użytkownika na koncie w sklepie online jest automatycznie
zmieniana na profilu Grywalizacji.

13.

Użytkownik w ramach statystyk otrzymuje następujące informacje dla zarejestrowanych na
koncie i profilu PKLpassów:

- dystans, prędkość minimalna, prędkość maksymalna, średnia prędkość, czas na stoku, liczba
dni na stoku, liczba odwiedzonych tras, najwyższy, najniższy punkt, na którym znalazł się
użytkownik - różnica wzniesień, ilość wjazdów wyciągiem, liczba zjazdów, historia zjazdów;
- nazwę zjazdu;
- informacje na temat dokładnej lokalizacji (nazwa ośrodka narciarskiego);
-statystyki własne (porównanie nagranych tras)
- statystyki z możliwością sortowania po danych zapisanych w czasie nagrywania: (dystans/czas
uprawiania sportu/ilość km zjazdu/przydzielone;
- wyniki ze slalomu z pomiarem czasu przy korzystaniu z ośrodków, w których taki pomiar jest
rozstawiony ; Kasprowy Wierch – Gąsienicowa, Palenica – Szafranówka , Góra Żar.
Z zastrzeżeniem, że przy niekorzystnych warunkach narciarskich lub atmosferycznych
pomiar czasu nie jest rozstawiany
14.

Dane i statystyki dla wszystkich kart Użytkownika dostępne są w zakładce „Historia”. Należy
kliknąć interesującą nas datę, a następnie na kartę PKLpass.

15.

Użytkownik może udostępniać swoje osiągnięcia poprzez udostępnienie danych o historii swoich
przejazdów na Facebooku. Ta opcja dostępna jest z zakładki historia na koncie zalogowanego
użytkownika, klikamy „Udostępnij, a następnie przekierowuje nas do panelu logowania na Fb.

INFORMACJA O PRZTWARZANIU DANYCH ZNAJDUJE SIĘ
http://www.pkl.pl/post/klauzula-informacyjna-sklepu-internetowego-pkl-sa.html
LUB W SIEDZIBIE ADMINISTARTORA

§ 2.

Postanowienia końcowe

1.

PKL może wprowadzić w zmiany i dodatkowe funkcjonalności w Karcie PKLpass.

2.

Zmiany nie będą powodować utraty praw nabytych przez Użytkowników przed datą wejścia
zmian w życie lub prowadzić do powstania po ich stronie dodatkowych zobowiązań.

3.

O zmianach czy dodatkowych funkcjach Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą
wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji do Konta
oraz za pośrednictwem Zakładki PKLpass w serwisie http://www.pkl.pl

4.

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu www.pkl.pl oraz korzystania
ze Skipassów określa odrębny regulamin, dostępny w serwisie www.pkl.pl.

5.

Niniejsza Informacja dostępna jest dla Użytkowników w siedzibie PKL oraz w Zakładce
http://www.pkl.pl/rodo.html do pobrania w formacie PDF.

