REGULAMIN APLIKACJI „BAR IS US”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem aplikacji mobilnej „BAR IS US” („Aplikacja”) jest Stock Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Lublinie, przy ul. Spółdzielczej 6, 20-402 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000264278, NIP:
7010035475 („Stock Polska”).
2. Obsługę techniczną Aplikacji zapewnia AlterPage sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000475211, NIP: 52136553177.
3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z Aplikacji.
4. Aplikacja oraz wszelkie prezentowane w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne,
znaki towarowe, za wyjątkiem treści udostępnianych przez użytkowników Aplikacji, stanowią
przedmiot praw wyłącznych Stock Polska lub jej kontrahentów.

II.

ZASADY DOSTĘPU
1. Aplikacja dostępna jest do pobrania po wejściu z urządzenia mobilnego na stronę internetową
pod adresem: www.barisus.pl/app
2. Dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem urządzenia podłączonego do sieci
Internet. Do prawidłowego korzystania z Aplikacji wymagana jest przeglądarka internetowa
Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari w pełnej i stabilnej wersji nie starszej niż dwa lata.
3. Aplikacja skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich osób wykonujących zawód barmana na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym, mając na uwadze ograniczenie
kręgu osób mogących dokonać rejestracji konta użytkownika w Aplikacji, Stock Polska będzie
przydzielał kody weryfikacyjne, które będą niezbędne do dokonania rejestracji konta użytkownika
w Aplikacji. Sposoby przekazywania kodów weryfikacyjnych zostały opisane poniżej.
4. Użytkownikiem Aplikacji (zwanym dalej: „Barmanem”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
a) ukończyła 18. rok życia,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) wykonuje zawód barmana w lokalu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Stock Polska przydziela kody weryfikacyjne umożliwiające rejestrację konta użytkownika w
Aplikacji. Kody te będą przekazywane w jeden z następujących sposobów:
a) Przekazanie wybranym osobom kodu weryfikacyjnego przez przedstawicieli Stock Polska. Kod
weryfikacyjny przekazany w ten sposób służyć powinien wyłącznie do rejestracji osoby, której
został przekazany przez przedstawiciela Stock Polska.
b) Polecenie aplikacji przez Barmana innemu barmanowi. Każdemu Barmanowi, po dokonaniu
rejestracji konta w Aplikacji, zostanie przydzielony i udostępniony dodatkowy kod
weryfikacyjny, który będzie mógł przekazać innemu barmanowi. Barman będzie mógł
również przekazać dodatkowy kodu weryfikacyjny innemu barmanowi, korzystając z
dostępnego na stronie internetowej www.barisus.pl formularza polecenia Aplikacji innemu
barmanowi. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu wskazanego formularza osoba polecana otrzyma
na podany w formularzu adres e-mail wiadomość z kodem weryfikacyjnym. Po otrzymaniu
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kodu weryfikacyjnego osoba polecana będzie mogła przy jego użyciu dokonać rejestracji w
Aplikacji.
c) Jeżeli dana osoba nie posiada kodu weryfikacyjnego, możliwe będzie wygenerowanie kodu
weryfikacyjnego po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracji w Aplikacji bądź
dostępnego na stronie internetowej www.barisus.pl formularza zapisu do Aplikacji, przez
zaznaczenie dodatkowego pola o treści „Chcę kod weryfikacyjny”. W takim przypadku osoba
ta otrzyma na podany adres e-mail wiadomość z przydzielonym kodem weryfikacyjnym, przy
pomocy którego będzie mogła dokonać rejestracji w Aplikacji.
6. W celu założenia konta użytkownika w Aplikacji należy:
a) uzyskać zgodę właściciela lokalu, w którym dana osoba wykonuje zawód barmana
(niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), na korzystanie przez nią z Aplikacji,
b) uzupełnić dostępny w Aplikacji formularz rejestracyjny, podając następujące dane: imię
(imiona) i nazwisko, adres e-mail, kod weryfikacyjny oraz nazwę i adres lokalu
gastronomicznego, w którym dana osoba wykonuje zawód barmana,
c) zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie zaakceptować ich
postanowienia przez zaznaczenie odpowiednich pól zgody pod formularzem rejestracyjnym,
d) zatwierdzić formularz rejestracyjny.
7. W trakcie procesu rejestracji konta w Aplikacji użytkownik zostanie poproszony o nadanie hasła
do swojego konta w Aplikacji. W celu zalogowania się na swoje konto w Aplikacji Barman
powinien wprowadzić swój adres e-mail (podany w formularzu rejestracyjnym) oraz hasło. Po
zalogowaniu się do Aplikacji Barman będzie miał możliwość zmiany hasła.
8. Po założeniu konta użytkownika jego aktywacja nastąpi po pozytywnej weryfikacji przez Stock
Polska wykonywania przez tę osobę zawodu barmana w lokalu gastronomicznym wskazanym w
formularzu rejestracyjnym oraz weryfikacji zgody właściciela lokalu na korzystanie przez tę osobę
z Aplikacji. Jeżeli właściciel danego lokalu (osoba upoważniona do jego reprezentacji) wyraził
uprzednio zgodę na korzystanie z Aplikacji przez zatrudniane przez siebie osoby, aktywacja konta
w Aplikacji nastąpi bez konieczności przekazywania przez Barmana oddzielnej zgody, o czym
Barman zostanie poinformowany w wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w formularzu
rejestracyjnym. W przeciwnym razie w celu aktywacji konta w Aplikacji osoba dokonująca
rejestracji powinna pozyskać powyższą zgodę właściciela lokalu, w którym wykonuje zawód
barmana. Zgoda powinna zostać udzielona na formularzu, który będzie można pobrać ze strony
internetowej www.barisus.pl. Po przesłaniu na wskazany pod formularzem rejestracyjnym adres
e-mail skanu formularza zgody uzupełnionego i podpisanego przez właściciela danego lokalu
(osobę upoważnioną do jego reprezentacji) nastąpi aktywacja konta, o której Barman zostanie
powiadomiony w wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
9. Barman zobowiązany jest zachować poufność hasła do swojego konta w Aplikacji oraz nie
udostępniać swojego konta innym osobom. Jedna osoba może posiadać maksymalnie jedno
konto użytkownika w Aplikacji.
10. Stock Polska może czasowo wyłączyć bądź ograniczyć dostęp do Aplikacji w celu prowadzenia
koniecznych prac konserwacyjnych.
11. Mając na uwadze, że Aplikacja ma związek z pracą wykonywaną przez Barmana w lokalu
gastronomicznym, Stock Polska zastrzega, iż może przekazywać właścicielowi lokalu, w którym
Barman jest zatrudniony, informacje dotyczące funkcjonalności Aplikacji, zamieszczanych w niej
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treści, zadań oraz oferowanych nagród, w tym także informować właściciela danego lokalu o
zrealizowanych przez Barmana zadaniach i przyznanych mu z tego tytułu nagrodach.
III.

FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI
1. Za pośrednictwem Aplikacji Stock Polska udostępnia Barmanom następujące funkcjonalności:
Udostępnianie treści związanych z działalności barmańską
W odpowiednim panelu w Aplikacji prezentowane będą Barmanom aktualne wiadomości,
materiały edukacyjne oraz innego rodzaju treści dotyczące działalności barmańskiej, a także inne
informacje, które mogą okazać się przydatne w ramach wykonywania zawodu barmana.
Zbieranie punktów i wymiana ich na nagrody
a) W ramach Aplikacji Barmani będą mogli realizować zadania. Zadania obejmować będą m.in.
rozwiązanie zamieszczonych w Aplikacji quizów oraz zbieranie korków (nakrętek) od butelek
produktów Stock Polska. Stock Polska może zamieszczać w Aplikacji również innego rodzaju
zadania. Treść zadania oraz szczegółowe zasady jego realizacji będą każdorazowo
przedstawiane Barmanom w Aplikacji.
b) Za realizację poszczególnych zadań Barmanowi przyznawane będą punkty (dalej: „Punkty”)
zgodnie z określonymi przez Stock Polska i zakomunikowanymi Barmanom zasadami. Punkty
będą zapisywane na koncie Barmana. Barman będzie mógł sprawdzić aktualną liczbę
posiadanych Punktów na swoim koncie w Aplikacji.
c) Quizy będą mogły w szczególności polegać na: wyborze prawidłowej odpowiedzi (A, B, C albo
D), wyborze elementów oraz łączeniu ich w pary lub ułożeniu w prawidłowej kolejności haseł,
zgodnie z treścią zadania.
d) Stock Polska może również wprowadzić w Aplikacji zadanie polegające na zbieraniu przez
Barmanów korków (nakrętek) od butelek produktów Stock Polska. Barmani będą mieli za
zadanie zebrać określoną liczbę korków (nakrętek) od butelek wskazanych produktów Stock
Polska. W zamian za zebranie określonej liczby korków (nakrętek) Barmanom będzie
przyznawana określona liczba Punktów. Punkty zostaną przyznane po weryfikacji liczby
zebranych korków (nakrętek) przez przedstawicieli Stock Polska, zgodnie z przekazanymi
zasadami określającymi termin i sposób weryfikacji.
e) Stock Polska ma prawo weryfikacji zasadności przyznania Punktów i może wstrzymać ich
przyznanie w przypadku uzasadnionego podejrzenia nieprawidłowej realizacji zadania lub
próby uzyskania Punktów w wyniku naruszenia Regulaminu. Wstrzymanie naliczenia Punktów
następuje na czas niezbędny do weryfikacji zasadności naliczenia Punktów, nie dłużej jednak
niż 14 (czternaście) dni. Punkty przyznane bezpodstawnie lub w wyniku naruszenia
Regulaminu podlegają odliczeniu jako Punkty nienależne.
f)

Zgromadzone zgodnie z powyższym Punkty Barman będzie mógł wymieniać na wskazane w
Aplikacji nagrody (dalej: „Nagrody”). Każda Nagroda posiada swoją wartość punktową,
wskazaną w katalogu Nagród na koncie użytkownika w Aplikacji. W celu zamówienia
wybranej Nagrody Barman musi posiadać na swoim koncie wymaganą dla danej Nagrody
liczbę Punktów. Punkty nie mogą zostać wymienione na inny ekwiwalent niż Nagrody.

g) Pula poszczególnych Nagród może być ograniczona i ulec wyczerpaniu, w związku z czym
katalog Nagród może ulegać zmianie – aktualna lista dostępnych Nagród będzie widoczna w
Aplikacji. W przypadku wskazania w Aplikacji terminu ważności Nagrody Nagroda ta może
zostać wybrana i zamówiona jedynie przed upływem wskazanego terminu ważności.
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h) Wymiana Punktów na wybraną przez Barmana Nagrodę następuje poprzez wybranie
dostępnej Nagrody z katalogu Nagród na koncie Barmana w Aplikacji i potwierdzenie przez
Barmana chęci jej zamówienia. Po potwierdzeniu chęci zamówienia danej Nagrody,
zamówienie jest przekazywane do realizacji, zaś z konta Barmana zostają odliczone Punkty
zgodnie z wartością punktową wybranej i zamówionej Nagrody podaną w katalogu Nagród.
i)

Barman może wybrać i zamówić dostępne Nagrody najpóźniej do czasu usunięcia jego konta
użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Po tej chwili wymiana Punktów na
Nagrody jest niemożliwa, zaś niewykorzystane Punkty przepadają.

j)

Wybrane i zamówione przez Barmana Nagrody będą wydawane zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami podatkowymi. Jeżeli ze względu na wartość Nagrody powstanie
obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego, Stock Polska ufunduje
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, a następnie z ogólnej
wartości przyznanej nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
podatek od nagrody, przez co dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegać wypłacie,
lecz zaliczeniu na poczet podatku. Wartość nagrody oraz wysokość zryczałtowanego podatku
od nagrody zostanie zaokrąglona stosownie do przepisów podatkowych. W takim przypadku
przez odebranie Nagrody Barman wyraża zgodę na pobranie dodatkowej nagrody pieniężnej
przez Stock Polska i przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego od nagrody.

k) Po zatwierdzeniu na koncie Barmana opcji zamiany zdobytych Punktów na wybraną Nagrodę
Barmanowi nie przysługuje prawo zamiany wybranej w ten sposób Nagrody na jakiekolwiek
inne nagrody lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osoby
trzecie.
l)

Szczegółowe informacje o sposobie dostarczenia lub realizacji poszczególnych Nagród będą
dostępne w katalogu Nagród lub będą udzielane Barmanowi indywidualnie, w związku z
zamówieniem danej Nagrody. Stock Polska ma prawo żądać od Barmana pokwitowania
otrzymania Nagrody.

Obsługa użytkownika w ramach Aplikacji
Stock Polska udziela Barmanowi nieodpłatnie dostępu do Aplikacji oraz umożliwia korzystanie z
dostępnych w ramach Aplikacji funkcjonalności, które obejmują również: logowanie i
wylogowywanie się; opcję modyfikacji danych osobowych Barmana; opcję zmiany hasła do konta
użytkownika; dostęp do pomocy dla Barmana (informacji dotyczących rozwiązywania problemów
oraz porad i wskazówek); dostęp do najczęściej używanych podstron jako ikon podręcznych, w
celu łatwiejszego dostępu do wybranych treści; formularz kontaktowy umożliwiający w
szczególności zgłoszenie błędu w Aplikacji lub przesłanie zapytania dotyczącego Aplikacji; dostęp
do informacji o Aplikacji; dostęp do dotychczasowej historii punktów.
2. Barmani są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego oraz nie naruszając
praw osób trzecich.
3. Jakiekolwiek treści udostępniane przez Barmana za pośrednictwem Aplikacji powinny spełniać
poniższe warunki:
a) powinny być wynikiem osobistej twórczości Barmana,
b) nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi
przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
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c) nie mogą zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści
reklamowych dotyczących Stock Polska,
d) nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw
własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.
4. Wszelkie treści udostępniane przez Barmana za pośrednictwem Aplikacji mogą być następnie
wykorzystywane przez Stock Polska i jej kontrahentów, w szczególności przez ich publiczne
wyświetlenie lub rozpowszechnienie za pośrednictwem sieci Internet.
IV.

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI
1. Barman może w każdej chwili zrezygnować z posiadania konta użytkownika w Aplikacji. W tym
celu powinien przesłać stosowne żądanie na następujący adres e-mail: team@barisus.pl. Po
otrzymaniu żądania Stock Polska usunie konto Barmana w Aplikacji.
2. W przypadku stwierdzenia, że Barman w ramach korzystania z Aplikacji narusza obowiązujące
przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu Stock Polska może ograniczyć możliwość
korzystania przez Barmana z Aplikacji, a jeżeli będzie to uzasadnione stopniem naruszenia także
usunąć konto Barmana w Aplikacji.
3. Barman jest zobowiązany niezwłocznie informować Stock Polska o każdej zmianie lokalu, w
którym wykonuje zawód barmana, jak również powzięciu wiadomości o cofnięciu przez
właściciela lokalu zgody na korzystanie przez Barmana z Aplikacji. We wskazanych przypadkach
Stock Polska zablokuje dostęp do konta Barmana. Jeżeli w terminie 14 dni od zaistnienia
wskazanych okoliczności (zmiany lokalu lub cofnięcia zgody przez właściciela lokalu) Barman nie
wskaże innego lokalu, w którym wykonuje zawód barmana, i nie przedstawi zgody właściciela
tego lokalu na korzystanie przez Barmana z Aplikacji, Stock Polska usunie jego konto użytkownika
w Aplikacji.
4. Jeżeli Stock Polska zdecyduje o zaprzestaniu udostępniania Aplikacji Barmanom, poinformuje o
tym Barmanów w Aplikacji lub w wiadomości e-mail z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
Po upływie okresu wskazanego w przekazanej informacji Stock Polska usunie konta wszystkich
Barmanów w Aplikacji.

V.

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Aplikacji, a także pytania dotyczące
korzystania z Aplikacji należy kierować do agencji obsługującej Aplikację: AlterPage Sp. z o.o. ul.
Alzacka 16/2, 03-972 Warszawa, NIP: 5213653177. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: team@barisus.pl lub reklamacje zgłoszone za
pośrednictwem formularza kontaktowego w Aplikacji.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji
oraz treść żądania. W przypadku reklamacji składanych za pośrednictwem formularza
kontaktowego w Aplikacji nie ma konieczności podawania imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
Podanie informacji wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia
reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni liczonych od daty jej otrzymania. Odpowiedź
zostanie udzielona Barmanowi w formie wiadomości e-mail.
4. Barmanowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje prawo
odwołania się do sądu powszechnego.
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VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administratorem danych osobowych Barmanów jest Stock Polska. Szczegółowe zasady
przetwarzania danych osobowych Barmanów zostały opisane w Polityce Prywatności.
2. Stock Polska może wprowadzić zmiany do Regulaminu, przy czym w żadnym razie taka zmiana nie
może działać wstecz. W przypadku, gdy Barman nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma
prawo do żądania usunięcia jego konta użytkownika w Aplikacji.
3. Stock Polska będzie informował o wszelkich zmianach Regulaminu z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem, z wyjątkiem przypadku gdy przepis prawa lub akt uprawnionego organu władzy
publicznej będzie wymagał od Stock Polska wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym
terminie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie zamieszczana w Aplikacji lub przesyłana
Barmanowi w wiadomości e-mail wysłanej na podany przez niego adres.
4. Stock Polska zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji w taki sposób, że
możliwe jest jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie. Regulamin dostępny jest także pod
adresem: www.barisus.pl/pdf/regulamin.pdf.
5.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
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