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UWAGA: Zmiana warunków użytkowania aplikacji Home Connect jest konieczna. Poniżej przedstawiamy 
warunki użytkowania, które wkrótce zaczną obowiązywać. Prośbę o zaakceptowanie nowych warunków 
użytkowania otrzymasz ze względów technicznych za pośrednictwem aplikacji Home Connect. 

 

A. Warunki użytkowania obowiązujące do 28.05.2018: 

 

Warunki Użytkowania 
aplikacji Home Connect 

 
 
 
1. Podstawy umowy 

 
Firma Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Monachium, Niemcy (w dalszej części 
niniejszego dokumentu zwana "Operatorem") niniejszym dostarcza użytkownikowi bezpłatną aplikację 
Home Connect przeznaczoną do zainstalowania i użytkowa nia na urządzeniu mobilnym użytkownika. 

Niniejsze warunki użytkowania ("Warunki Użytkowania") obowiązywać będą użytkownika aplikacji Home 
Connect i firmę Home Connect GmbH jako jej Operatora. Po zakończeniu rejestracji przez użytkownika, 
niniejsze warunki stworzą wiążącą podstawę umowną do korzystania z aplikacji Home Connect. Użytkownik 
może sięgać do Warunków Użytkowania i je zachować w aplikacji Home Connect w sekcji "Ustawienia". 

 
2. Funkcje i usługi oferowane przez aplikację Home Connect 

 
Aplikacja Home Connect służy do zarządzania urządzeniami gospodarstwa domowego ("Urządzenia") 
kompatybilnymi z Home Connect i do świadczenia innych usług (np. wskazówek odnośnie korzystania z 
określonych programów Urządzenia, propozycji przepisów lub sugestii sposobów zwiększenia efektywności 
energetycznej) w odniesieniu do Urządzeń użytkownika. 

Funkcje oferowane przez aplikację Home Connect różnią się w zależności od danego typu urządzenia. 
Użytkownik może sprawdzić w aplikacji Home Connect, jakie funkcje zostały mu udostępnione. 
 
Z przyczyn bezpieczeństwa, niektóre funkcje Home Connect wymagają nie tylko wydania polecenia poprzez 
aplikację Home Connect, ale też ręcznego potwierdzenia lub ręcznej aktywacji na samym Urządzeniu. 
Aplikacja Home Connect poinformuje Cię o takich wymaganiach. 
 
ID użytkownika, informacje dotyczące Urządzenia i poleceń użytkownika są przesyłane na serwer ("Serwer 
Home Connect") poprzez połączenie umożliwiające transmisję danych, a serwer przesyła polecenia 
użytkownika. Więcej informacji dotyczących postępowania z danymi znaleźć można w Oświadczeniu o 
Ochronie Danych. 
 
Użytkownik może wykorzystać pełnię funkcji swojej aplikacji Home Connect tylko jeśli jest zalogowany na 
swoim koncie użytkownika Home Connect, jeśli jego Urządzenia są przyporządkowane do jego konta 
użytkownika Home Connect i jeśli jego Urządzenia i aplikacja Home Connect mają ustanowione połączenie 
transmisji danych z Serwerem Home Connect. 
 
Jeśli użytkownik odłączy swoje Urządzenia od Serwera Home Connect w aplikacji Home Connect, będzie 
w stanie korzystać jedynie z ograniczonej liczby funkcji i usług widocznych w aplikacji Home Connect w 
ramach połączenia WiFi obejmującego swoim zasięgiem Urządzenie (korzystanie tylko przez WiFi). Z 
przyczyn bezpieczeństwa, odradzamy zarządzanie Urządzeniem wyłącznie przez WiFi przez dłuższy okres 
czasu, ponieważ uniemożliwi to użytkownikowi otrzymywanie wszelkich dostępnych aktualizacji 
oprogramowania dla Urządzenia istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. 

W przypadku dezaktywacji połączenia WiFi Urządzenia użytkownika w aplikacji Home Connect, Urządzenie 
nie będzie w stanie ustanowić połączenia z Serwerem Home Connect. Ponadto, dezaktywacja tego 
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połączenia oznacza także, iż aplikacja Home Connect nie może być wykorzystywana do kontrolowania 
Urządzenia użytkownika. 

 
3. Proces rejestracji 

 
Korzystanie z aplikacji Home Connect wymaga utworzenia konta użytkownika (rejestracji). Ogólnie rzecz 
biorąc, aby rejestracja powiodła się, należy podać co najmniej swoje imię i nazwisko, lokalizację Urządzenia 
(kraj), swój adres e-mail (ID użytkownika) i osobiste hasło. W niektórych krajach może pojawić się 
konieczność podania innych danych. 
 
Po uwieńczonej powodzeniem rejestracji w aplikacji Home Connect, użytkownik otrzyma pocztą 
elektroniczną potwierdzenie i jego konto użytkownika zostanie aktywowane. Wiadomość e-mail zawierać 
będzie łącze, z którego należy skorzystać w celu potwierdzenia rejestracji. 

4. Logowanie się na swoje konto użytkownika 
 
Użytkownik powinien chronić swoje hasło i nie ujawniać go osobom trzecim. W przypadku utraty hasła lub 
podejrzenia, że osoby trzecie uzyskały do niego dostęp, użytkownik ma obowiązek powiadomić 
bezzwłocznie Operatora korzystając z informacji kontaktowych udostępnionych w aplikacji Home Connect 
i zmienić hasło. Należy skorzystać z funkcji "Zmień hasło" lub "Zapomniałeś hasła?" w aplikacji Home 
Connect w celu zmiany hasła lub stworzenia nowego. 
 
Większość funkcji i usług oferowanych przez aplikację Home Connect może być wykorzystywanych jedynie 
po zalogowaniu się na konto użytkownika. Z przyczyn bezpieczeństwa, użytkownik zostanie automatycznie 
wylogowany ze swojego konta użytkownika po upływie 24 godzin od zalogowania się. Po aktywacji funkcji 
"Pozostań zalogowany", użytkownik nie zostanie wylogowany automatycznie ze swojego konta użytkownika 
przez trzy (3) miesiące. Proszę zauważyć, że pomimo wygody, korzystanie z tej funkcji zwiększa ryzyko, że 
osoby trzecie, mające dostęp do urządzenia mobilnego użytkownika, będą korzystać z aplikacji Home 
Connect bez autoryzacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za wszelkiego rodzaju 
niewłaściwe użytkowanie przez osoby trzecie. W celu wyłączenia funkcji "Pozostań zalogowany", należy po 
prostu wylogować się ze swojego konta użytkownika. Zamknięcie aplikacji Home Connect nie ma wpływu 
na status zalogowania na konto użytkownika. 

 
5. Wymagania dotyczące użytkowania 
 
W celu umożliwienia korzystania z części aplikacji Home Connect wymagającej rejestracji, muszą zostać 
spełnione następujące warunki: 
 

- użytkownik jest konsumentem i ma co najmniej 18 lat, 
- użytkownik założył konto użytkownika w ramach procesu rejestracji, 
- użytkownik obsługuje swoje Urządzenie w kraju, w którym Operator oferuje aplikację Home Connect 

(listę dostępnych krajów można uzyskać w aplikacji Home Connect). 
 
Użytkownik musi zainstalować aplikację Home Connect na mającym połączenie z siecią urządzeniu 
mobilnym wyposażonym we wspierany system operacyjny (lista wspieranych urządzeń mobilnych znajduje 
się na www.home-connect.com), aby móc korzystać z aplikacji. Urządzenie mobilne i Urządzenie muszą 
być dostarczone przez użytkownika i podłączone do WiFi poprzez odpowiedni router internetowy. Poza 
zasięgiem WiFi Urządzenia, urządzenie mobilne użytkownika będzie wymagać innego połączenia transmisji 
danych. Podczas działania w trybie offline, urządzenie może być obsługiwane jako Urządzenie 
"niepodłączone". Jeśli połączenie WiFi zostało wyłączone lub jeśli urządzenie mobilne znajduje się poza 
zasięgiem połączenia WiFi, Urządzeniem nie można zarządzać poprzez aplikację Home Connect. 
Użytkownik będzie odpowiedzialny za poniesienie wszelkich kosztów wynikłych z korzystania z połączenia 
transferu danych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub jakość połączenia transferu 
danych.   

 
6. Korzystanie z aplikacji Home Connect przez wielu użytkowników 

http://www.home-connect.com/
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Zgodnie z zakresem określonym w punkcie 9, z aplikacji Home Connect może korzystać wielu 

użytkowników, przy czym każdy użytkownik musi mieć własne konto użytkownika. Jeśli wielu użytkowników 
doda to samo Urządzenie do swoich kont użytkowników (np. członkowie rodziny lub współlokatorzy), 
użytkownik, który doda Urządzenie do swojego konta użytkownika jako pierwszy ("Główny Użytkownik") 
będzie upoważniony do usunięcia Urządzenia z kont użytkowników, którzy dodali je później. Główny 
Użytkownik może przekazać swój przywilej Głównego Użytkownika innemu użytkownikowi. Wszyscy 
użytkownicy Urządzenia mogą zobaczyć odpowiedni status operacyjny urządzenia w aplikacji Home 
Connect i w razie potrzeby wydawać polecenia. 

Korzystanie z usług osób trzecich (patrz punkt 7) będzie mieć wpływ jedynie na konto użytkownika, który 

postanowił aktywować takie usługi ("Użytkownik Usług Osób Trzecich"). Dane wysłane do dostawcy 
zewnętrznego mogą zawierać dane dotyczące zachowań użytkowych innych użytkowników Urządzenia. 
Użytkownik Usług Osób Trzecich zobowiązuje się do poinformowania innych użytkowników Urządzenia o 
celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez 
zewnętrznego dostawcę usług przed faktyczną aktywacją takiej usługi. Ponadto, musi on uzyskać zgodę 
wszystkich użytkowników dotyczącą takiego postępowania z danymi. 

 
 
 
7. Usługi osób trzecich 

 
Usługi zintegrowane w aplikacji Home Connect oferowane przez osoby trzecie i usługi oferowane przez 
osoby trzecie umożliwiające zewnętrzny dostęp do Urządzenia wykorzystujące własną, odrębną aplikację 
poszerzają potencjał aplikacji Home Connect. Korzystanie z takich zintegrowanych lub zewnętrznych usług 
wymaga połączenia z kontem użytkownika Home Connect z istniejącym kontem użytkownika obsługiwanym 
przez zewnętrznego dostawcę usług. Jakiekolwiek specjalne warunki użytkowania określone przez 
Operatora mające zastosowanie do korzystania z usług osób trzecich, które są zintegrowane w aplikacji 
Home Connect lub oferowane zewnętrznie można znaleźć w sekcji "Usługi zintegrowane" i mogą wymagać 
odrębnego zatwierdzenia przed skorzystaniem z takiej usługi. W tym przypadku zastosowanie będą mieć 
jedynie specjalne warunki regulujące korzystanie z usług osób trzecich powiązanych z kontem danego 
użytkownika. Należy zauważyć, że oprócz ogólnych warunków korzystania Operatora i specjalnych 
warunków korzystania ze zintegrowanych lub zewnętrznych usług, mogą również obowiązywać warunki 
użytkowania określone przez zewnętrznego dostawcę usług.  Zewnętrzny dostawca usług ponosi za nie 
wyłączną odpowiedzialność. 

Integracja usług osób trzecich w aplikacji Home Connect lub połączenie z zewnętrznymi usługami stanowi 
dodatkowe funkcje, za których dostępność Operator nie ponosi odpowiedzialności i świadczenie których 
Operator może, zasadniczo, przerwać w dowolnym momencie bez ostrzeżenia. Z zasady, Operator nie jest 
w stanie sprawdzić danych przesyłanych przez zewnętrznego dostawcę usług w zakresie dokładności i 
kompletności, dlatego też nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie. 

 
8. Aktualizacje oprogramowania 
 
Pełna sprawność działania i wiarygodne funkcjonowanie aplikacji Home Connect w połączeniu z 
Urządzeniem użytkownika mogą zostać zagwarantowane jedynie, gdy udostępniane aktualizacje dla 
aplikacji Home Connect będą instalowane bezzwłocznie; to samo dotyczy wszelkich aktualizacji Urządzenia 
udostępnianych przez producenta. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy mające wpływ na 
aplikację Home Connect ani za jakiekolwiek szkody wynikłe z faktu, że użytkownik nie pobrał lub nie pobrał 
całości i/ lub nie zainstalował dostępnych aktualizacji.   

 
9. Prawa użytkowania 

 
Aplikacja Home Connect i wszystkie usługi, dane oraz informacje, które mogą być wykorzystywane i 
dostępne poprzez aplikację są chronione prawem autorskim.   
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Przez czas obowiązywania niniejszej umowy użytkowania, użytkownikowi zostanie udzielone niewyłączne, 
niepolegające sub-licencjonowaniu, niezbywalne i podlegające odwołaniu prawo użytkowania pozwalające 
na nieodpłatne korzystanie z aplikacji Home Connect wyłącznie dla celów ustalonych w niniejszych 
Warunkach Użytkowania i zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania oraz obowiązującym prawem. W 
szczególności, użytkownik nie może kopiować, edytować, korygować, wprowadzać zmian, dekompilować 
(stosować inżynierii odwrotnej) ani konwertować aplikacji Home Connect – chyba że obowiązujące prawo 
stanowi inaczej.   

 
10. Dostępność funkcji i usług 

Operator dołoży uzasadnionych starań w celu udostępnienia wszystkich funkcji i usług oferowanych przez 
aplikację Home Connect, włącznie z integracją i łączami do usług osób trzecich. Jednakże mogą pojawić 
się problemy techniczne, tymczasowo zakłócające taką dostępność. W przypadku zakłóceń dostępności, 
nie ma możliwości wnoszenia roszczeń wobec Operatora. 

 
11. Zmiana lokalizacji / dalsza sprzedaż/ użytkowanie przez osoby trzecie 
 
W przypadku gdy użytkownik przenosi swoje Urządzenie do innego kraju, tzn. innego niż kraj pierwotnego 
włączenia do eksploatacji, ma on obowiązek odpowiednio zmienić ustawienia kraju w swoim koncie 
użytkownika. Należy zauważyć, że korzystanie z aplikacji Home Connect w innym kraju może podlegać 
innym warunkom użytkowania i innemu oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli kraj użytkownika nie znajduje 
się na liście wspieranych krajów, użytkownik nie otrzyma zezwolenia na dalsze korzystanie z aplikacji Home 
Connect. Korzystanie z aplikacji Home Connect w połączeniu z Urządzeniem które nie może być 
użytkowane w danym kraju jest zabronione. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z 
producentem Urządzenia. 

Jeśli urządzenie mobilne użytkownika zostanie sprzedane lub przekazane osobie trzeciej, użytkownik 
powinien upewnić się, że wylogował się ze swojego konta użytkownika i usunąć aplikację Home Connect. 
Wtedy nie będzie możliwości ponownego przypisania tego urządzenia mobilnego do ID użytkownika ani 
Urządzenia. W przypadku sprzedaży Urządzenia, należy przywrócić jego ustawienia fabryczne. Spowoduje 
to likwidację łącza pomiędzy Urządzeniem i danym kontem użytkownika.   

Jeśli użytkownik nabył swoje Urządzenie z drugiej ręki, należy sprawdzić ustawienia konta w aplikacji Home 
Connect żeby upewnić się, iż z Urządzeniem nie są połączeni nieznani użytkownicy. W przypadku 
wątpliwości, należy przywrócić ustawienia fabryczne. Więcej informacji na temat ochrony danych znaleźć 
można w Oświadczeniu o Ochronie Danych. 

Jeżeli, wbrew postanowieniom punktów 4 i 6 niniejszych Warunków Użytkowania, użytkownik zezwoli 

osobom trzecim na korzystanie ze swojej aplikacji Home Connect poprzez urządzenie mobilne, na którym 
zainstalowana jest aplikacja, będzie odpowiedzialny za zagwarantowanie, iż korzystanie z aplikacji Home 
Connect odbywa się zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania i obowiązującym prawem. 

 
12. Zakres odpowiedzialności 
 
Operator ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika, bez ograniczeń, w przypadku celowych działań i 
rażącego zaniedbania, z tytułu wszelkich szkód spowodowanych przez Operatora lub jego prawnych 
przedstawicieli lub agentów. W przypadku lekkiego zaniedbania, Operator ponosi odpowiedzialność wobec 
użytkownika, bez ograniczeń, w przypadku utraty życia, uszkodzenie ciała lub utraty zdrowia. Poza tym, 
Operator ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika jedynie w takim zakresie, w jakim pogwałcił umowne 
integralne zobowiązania, a wypełnienie tych zobowiązań faktycznie umożliwia w pierwszej kolejności 
właściwą realizację niniejszej umowy i przestrzeganie zasad, na których użytkownik, jako kontrahent, może 
polegać. W takich przypadkach, odpowiedzialność będzie ograniczona do zadośćuczynienia za 
przewidywalne, typowe szkody. Niezawiniona odpowiedzialność Operatora za szkody spowodowane 
wadami już istniejącymi podczas zawierania umowy będą wykluczone w zakresie dozwolonym przez 
obowiązujące prawo. Odpowiedzialność Operatora zgodnie z warunkami obowiązującego prawa 
dotyczącego odpowiedzialności za produkt pozostaje niezmieniona przez powyższe warunki. 
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13. Zmiany Warunków Użytkowania 
 

Operator ma prawo dokonywać zmian Warunków Użytkowania. W ramach ogólnej zasady informujemy 
użytkowników za pośrednictwem aplikacji Home Connect lub pocztą elektroniczną o wszelkich zmianach 
wprowadzanych do Warunków Użytkowania, które mogą mieć wpływ na stosunek umowny, nie mniej niż 
na sześć tygodni przed wejściem w życie takich zmian. Powiadomienie będzie zawierać także informacje o 
prawie użytkownika do odrzucenia zmian i potencjalnych konsekwencjach takiej decyzji. Użytkownik 
zostanie poproszony o wyrażenie zgody na zmienione Warunki Użytkowania nie później niż do dnia, w 
którym zmiany wchodzą w życie. Użytkownik będzie mógł wyrazić swoją zgodę i kontynuować korzystanie 
z aplikacji Home Connect zgodnie ze zmienionymi Warunkami Użytkowania, lub też odmówić zgody. Jeśli 
użytkownik postanowi odmówić zgody, Operator ma prawo do rozwiązania umowy użytkowania 
bezzwłocznie po wejściu w życie zmian i zablokowania konta użytkownika. 

 
14. Rozwiązanie umowy użytkowania 
 
Operator jest upoważniony do rozwiązania umowy użytkowania z użytkownikiem z zachowaniem 
sześciotygodniowego okresu wypowiedzenia, lub krótszego, jeśli Operator postanowi zakończyć swoją 
obsługę aplikacji Home Connect. Prawo obydwu stron umowy do rozwiązania umowy użytkowania z 
istotnych przyczyn pozostaje bez uszczerbku. Istotna zmiana z punktu widzenia Operatora będzie oznaczać 
w szczególności naruszenie przez użytkownika kluczowych zobowiązań niniejszych Warunków 

Użytkowania (patrz punkty 5, 6 lub 9). 

 
15. Właściwe prawo/ sąd właściwy 

 
Zastosowanie będą mieć bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, mające zastosowanie w stałym 
miejscu zamieszkania użytkownika. W pozostałym zakresie zastosowanie będzie mieć prawo Federalnej 
Republiki Niemiec. W żadnym wypadku nie będą mieć zastosowania warunki Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Sądem właściwym do 
rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z lub w powiązaniu z niniejszymi Warunkami Użytkowania będzie 
sąd w Monachium, Niemcy. Właściwość sądów wynikająca z bezwzględnie obowiązujących przepisów ma 
zastosowanie. 
 

 
Data wydania: sierpień 2016 r. 
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B. Warunki użytkowania obowiązujące od 29.05.2018: 

 
Warunki Użytkowania 

aplikacji Home Connect 
 
 
 

1. Podstawy umowy 
 

Firma Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Monachium, Niemcy (w dalszej części 
niniejszego dokumentu zwana "Operatorem") niniejszym dostarcza użytkownikowi bezpłatną aplikację 
Home Connect przeznaczoną do zainstalowania i użytkowania na urządzeniu mobilnym użytkownika. 

Niniejsze warunki użytkowania ("Warunki Użytkowania") obowiązywać będą użytkownika aplikacji Home 
Connect i firmę Home Connect GmbH jako jej Operatora. Po zakończeniu rejestracji przez użytkownika, 
niniejsze warunki stworzą wiążącą podstawę umowną do korzystania z aplikacji Home Connect. Użytkownik 
może sięgać do Warunków Użytkowania i je zachować w aplikacji Home Connect w sekcji "Ustawienia". 

 
2. Funkcje i usługi oferowane przez aplikację Home Connect 

 
Aplikacja Home Connect służy do zarządzania urządzeniami gospodarstwa domowego ("Urządzenia") 
kompatybilnymi z Home Connect i do świadczenia innych usług (np. wskazówek odnośnie korzystania z 
określonych programów Urządzenia, propozycji przepisów lub sugestii sposobów zwiększenia efektywności 
energetycznej) w odniesieniu do Urządzeń użytkownika. 

Funkcje oferowane przez aplikację Home Connect różnią się w zależności od danego typu urządzenia. 
Użytkownik może sprawdzić w aplikacji Home Connect, jakie funkcje zostały mu udostępnione. 
 
Ze względu na bezpieczeństwo niektóre funkcje Home Connect wymagają nie tylko wydania polecenia 
poprzez aplikację Home Connect, ale też ręcznego potwierdzenia lub ręcznej aktywacji na samym 
Urządzeniu. Aplikacja Home Connect poinformuje Cię o takich wymaganiach. 
 
Identyfikator użytkownika, informacje dotyczące Urządzenia i poleceń użytkownika są przesyłane na serwer 
("Serwer Home Connect") poprzez połączenie umożliwiające transmisję danych, a serwer przesyła 
polecenia użytkownika. Więcej informacji dotyczących postępowania z danymi znaleźć można w 
Oświadczeniu o Ochronie Danych. 
 
Użytkownik może wykorzystać pełnię funkcji swojej aplikacji Home Connect tylko jeśli jest zalogowany na 
swoim koncie użytkownika Home Connect, jeśli jego Urządzenia są przyporządkowane do jego konta 
użytkownika Home Connect i jeśli jego Urządzenia i aplikacja Home Connect mają ustanowione połączenie 
transmisji danych z Serwerem Home Connect. 
 
Jeśli użytkownik odłączy swoje Urządzenia od Serwera Home Connect w aplikacji Home Connect, będzie 
w stanie korzystać jedynie z ograniczonej liczby funkcji i usług widocznych w aplikacji Home Connect w 
ramach połączenia WiFi obejmującego swoim zasięgiem Urządzenie (korzystanie tylko przez WiFi). Ze 
względu na bezpieczeństwo odradzamy zarządzanie Urządzeniem wyłącznie przez WiFi przez dłuższy 
okres czasu, ponieważ uniemożliwi to użytkownikowi otrzymywanie wszelkich dostępnych aktualizacji 
oprogramowania dla Urządzenia istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. 

W przypadku dezaktywacji połączenia WiFi Urządzenia użytkownika w aplikacji Home Connect, Urządzenie 
nie będzie w stanie ustanowić połączenia z Serwerem Home Connect. Ponadto, dezaktywacja tego 
połączenia oznacza także, iż aplikacja Home Connect nie może być wykorzystywana do kontrolowania 
Urządzenia użytkownika. 

 
3. Proces rejestracji 
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Korzystanie z aplikacji Home Connect wymaga utworzenia konta użytkownika (rejestracji). Generalnie,  aby 
rejestracja się powiodła, należy podać co najmniej swoje imię i nazwisko, lokalizację Urządzenia (kraj), swój 
adres e-mail (identyfikator użytkownika) i osobiste hasło. W niektórych krajach może pojawić się 
konieczność podania innych danych. 
 
Po zakończonej powodzeniem rejestracji w aplikacji Home Connect, użytkownik otrzyma pocztą 
elektroniczną potwierdzenie i jego konto użytkownika zostanie aktywowane. Wiadomość e-mail zawierać 
będzie link – hiperłącze, z którego należy skorzystać w celu potwierdzenia rejestracji. 

4. Logowanie się na swoje konto użytkownika 
 
Użytkownik powinien chronić swoje hasło i nie ujawniać go osobom trzecim. W przypadku utraty hasła lub 
podejrzenia, że osoby trzecie uzyskały do niego dostęp, użytkownik ma obowiązek powiadomić 
bezzwłocznie Operatora korzystając z informacji kontaktowych udostępnionych w aplikacji Home Connect 
i zmienić hasło. Należy skorzystać z funkcji "Zmień hasło" lub "Zapomniałeś hasła?" w aplikacji Home 
Connect w celu zmiany hasła lub stworzenia nowego. 
 
Większość funkcji i usług oferowanych przez aplikację Home Connect może być wykorzystywanych jedynie 
po zalogowaniu się na konto użytkownika. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownik zostanie 
automatycznie wylogowany ze swojego konta użytkownika po upływie 24 godzin od zalogowania się. Po 
aktywacji funkcji "Pozostań zalogowany", użytkownik nie zostanie wylogowany automatycznie ze swojego 
konta użytkownika przez trzy (3) miesiące. Proszę zauważyć, że pomimo wygody, korzystanie z tej funkcji 
zwiększa ryzyko, że osoby trzecie, mające dostęp do urządzenia mobilnego użytkownika, będą korzystać z 
aplikacji Home Connect bez autoryzacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za 
wszelkiego rodzaju niewłaściwe użytkowanie przez osoby trzecie. W celu wyłączenia funkcji "Pozostań 
zalogowany", należy po prostu wylogować się ze swojego konta użytkownika. Zamknięcie aplikacji Home 
Connect nie ma wpływu na status zalogowania na konto użytkownika. 

 
5. Wymagania dotyczące użytkowania 
 
W celu umożliwienia korzystania z części aplikacji Home Connect wymagającej rejestracji, muszą zostać 
spełnione następujące warunki: 
 

- użytkownik jest konsumentem i ma co najmniej 18 lat, 
- użytkownik założył konto użytkownika w ramach procesu rejestracji, 
- użytkownik obsługuje swoje Urządzenie w kraju, w którym Operator oferuje aplikację Home Connect 

(listę dostępnych krajów można uzyskać w aplikacji Home Connect). 
 
Użytkownik musi zainstalować aplikację Home Connect na mającym połączenie z siecią urządzeniu 
mobilnym wyposażonym we wspierany system operacyjny (lista wspieranych urządzeń mobilnych znajduje 
się na www.home-connect.com), aby móc korzystać z aplikacji. Urządzenie mobilne i Urządzenie muszą 
być dostarczone przez użytkownika i podłączone do WiFi poprzez odpowiedni router internetowy. Poza 
zasięgiem WiFi Urządzenia, urządzenie mobilne użytkownika będzie wymagać innego połączenia transmisji 
danych. Podczas działania w trybie offline, urządzenie może być obsługiwane jako Urządzenie 
"niepodłączone". Jeśli połączenie WiFi zostało wyłączone lub jeśli urządzenie mobilne znajduje się poza 
zasięgiem połączenia WiFi, Urządzeniem nie można zarządzać poprzez aplikację Home Connect. 
Użytkownik będzie odpowiedzialny za poniesienie wszelkich kosztów wynikających z korzystania z 
połączenia transmisji danych (w tym również kosztów transmisji danych w celu pobierania aktualizacji 
aplikacji Home Connect lub oprogramowania Urządzenia, jak i przesyłania obrazów). Operator nie 
dostarcza usług transmisji danych.  

 
6. Korzystanie z aplikacji Home Connect przez wielu użytkowników 
 

Zgodnie z zakresem określonym w punkcie 9, z aplikacji Home Connect może korzystać wielu 

użytkowników, przy czym każdy użytkownik musi mieć własne konto użytkownika. Jeśli wielu użytkowników 
doda to samo Urządzenie do swoich kont użytkowników (np. członkowie rodziny lub współlokatorzy), 
użytkownik, który doda Urządzenie do swojego konta użytkownika jako pierwszy ("Główny Użytkownik") 

http://www.home-connect.com/
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będzie upoważniony do usunięcia Urządzenia z kont użytkowników, którzy dodali je później. Główny 
Użytkownik może przekazać swój przywilej Głównego Użytkownika innemu użytkownikowi. Wszyscy 
użytkownicy Urządzenia mogą zobaczyć odpowiedni status operacyjny urządzenia w aplikacji Home 
Connect i w razie potrzeby wydawać polecenia. 

Korzystanie z usług osób trzecich (patrz punkt 7) będzie mieć wpływ jedynie na konto użytkownika, który 

postanowił aktywować takie usługi ("Użytkownik Usług Osób Trzecich"). Dane wysłane do dostawcy 
zewnętrznego mogą zawierać dane dotyczące zachowań użytkowych innych użytkowników Urządzenia. 
Użytkownik Usług Osób Trzecich zobowiązuje się do poinformowania innych użytkowników Urządzenia o 
celu i zakresie zbierania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez 
zewnętrznego dostawcę usług przed faktyczną aktywacją takiej usługi. Ponadto, musi on uzyskać zgodę 
wszystkich użytkowników dotyczącą takiego postępowania z danymi. 

 
7. Usługi osób trzecich 

 
Usługi zintegrowane w aplikacji Home Connect oferowane przez osoby trzecie i usługi oferowane przez 
osoby trzecie umożliwiające zewnętrzny dostęp do Urządzenia wykorzystujące własną, odrębną aplikację 
poszerzają potencjał aplikacji Home Connect. Korzystanie z takich zintegrowanych lub zewnętrznych usług 
wymaga połączenia z kontem użytkownika Home Connect z istniejącym kontem użytkownika obsługiwanym 
przez zewnętrznego dostawcę usług. Jakiekolwiek specjalne warunki użytkowania określone przez 
Operatora mające zastosowanie do korzystania z usług osób trzecich, które są zintegrowane w aplikacji 
Home Connect lub oferowane zewnętrznie można znaleźć w sekcji "Usługi zintegrowane" i mogą wymagać 
odrębnego zatwierdzenia przed skorzystaniem z takiej usługi. W tym przypadku zastosowanie będą mieć 
jedynie specjalne warunki regulujące korzystanie z usług osób trzecich powiązanych z kontem danego 
użytkownika. Należy zauważyć, że oprócz ogólnych warunków korzystania Operatora i specjalnych 
warunków korzystania ze zintegrowanych lub zewnętrznych usług, mogą również obowiązywać warunki 
użytkowania określone przez zewnętrznego dostawcę usług.  Zewnętrzny dostawca usług ponosi za nie 
ogólną odpowiedzialność. 

Integracja usług osób trzecich w aplikacji Home Connect lub połączenie z zewnętrznymi usługami stanowi 
dodatkowe funkcje, których dostępności Operator nie może zagwarantować. Operator może, zasadniczo, 
zaprzestać dostarczania takich usług w dowolnym momencie bez ostrzeżenia. Z zasady, Operator nie jest 
w stanie sprawdzić danych przesyłanych przez zewnętrznego dostawcę usług w zakresie dokładności i 
kompletności.  

 
8. Aktualizacje oprogramowania 
 
Pełna sprawność działania i wiarygodne funkcjonowanie aplikacji Home Connect w połączeniu z 
Urządzeniem użytkownika mogą zostać zagwarantowane jedynie, gdy udostępniane aktualizacje dla 
aplikacji Home Connect będą instalowane bezzwłocznie; to samo dotyczy wszelkich aktualizacji Urządzenia 
udostępnianych przez producenta. Aktualizacje Urządzeń mają na celu np. ulepszenie funkcjonalności, 
naprawę błędów oraz dodawanie funkcji lub treści. Przed pierwszą aktualizacją Urządzenia użytkownik lub 
– w przypadku, gdy z Urządzenia korzysta wielu użytkowników – dowolny użytkownik Urządzenia musi 
dokonać potwierdzenia pobrania i zainstalowania takiej aktualizacji za pośrednictwem aplikacji Home 
Connect. W przypadku kolejnych aktualizacji użytkownik lub – w przypadku, gdy z Urządzenia korzysta 
wielu użytkowników – Główny Użytkownik w rozumieniu punktu 6 – może wybrać pomiędzy różnymi opcjami 
(np. czy takie aktualizacje powinny być pobierane i instalować się automatycznie, czy takie automatyczne 
ustawienie powinno mieć zastosowanie tylko do aktualizacji związanych z bezpieczeństwem, albo czy w 
odniesieniu do każdej aktualizacji powinna być podejmowana osobna decyzja co do pobrania i instalacji. 
Wybór powyższych opcji może być zmieniony w aplikacji Home Connect w każdym czasie – w przypadku, 
gdy z Urządzenia korzysta wielu użytkowników: przez każdego z użytkowników Urządzenia (takie 
ustawienie będzie miało zastosowanie również do pozostałych użytkowników tego Urządzenia). W zupełnie 
wyjątkowych przypadkach (np. gdy jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo produktu lub 
bezpieczeństwo danych lub w przypadku pewnych typów Urządzeń) możemy dokonać pobrania i instalacji 
aktualizacji Urządzenia bez względu na opisane wyżej ustawienia. Jeżeli taka automatyczna aktualizacja 
okaże się konieczna, użytkownik zostanie o tym poinformowany. W trakcie aktualizacji (niezależne od jej 
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rodzaju) dopływ energii elektrycznej nie powinien zostać odcięty i nie powinno się zakłócać połączenia z 
Internetem.   

Jeżeli takie aktualizacje nie zostaną zainstalowane może to spowodować brak możliwości korzystania z 
aplikacji całkowicie i/lub w sposób bezpieczny i efektywny. Dlatego też użytkownik powinien szybko pobrać 
i zainstalować wszystkie dostępne aktualizacje. Będziemy informować o dostępności aktualizacji do 
Urządzeń poprzez aplikację Home Connect.      

 
9. Prawa użytkowania 

 
Aplikacja Home Connect i wszystkie usługi, dane oraz informacje, które mogą być wykorzystywane i 
dostępne poprzez aplikację są chronione prawem autorskim.   

Przez czas obowiązywania niniejszej umowy użytkowania, użytkownikowi zostanie udzielone niewyłączne, 
niepolegające sub-licencjonowaniu, niezbywalne i podlegające odwołaniu prawo użytkowania pozwalające 
na nieodpłatne korzystanie z aplikacji Home Connect wyłącznie dla celów ustalonych w niniejszych 
Warunkach Użytkowania i zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania oraz obowiązującym prawem. W 
szczególności, użytkownik nie może kopiować, edytować, korygować, wprowadzać zmian, dekompilować 
(stosować inżynierii odwrotnej) ani konwertować aplikacji Home Connect – chyba że obowiązujące prawo 
stanowi inaczej.   

 
10. Dostępność funkcji i usług 

Operator dołoży uzasadnionych starań w celu udostępnienia wszystkich funkcji i usług oferowanych przez 
aplikację Home Connect, włącznie z integracją i łączami do usług osób trzecich. Jednakże mogą pojawić 
się problemy techniczne, tymczasowo zakłócające taką dostępność.  

 
11. Zmiana lokalizacji / dalsza sprzedaż / użytkowanie przez osoby trzecie 
 
W przypadku, gdy użytkownik przenosi swoje Urządzenie do innego kraju, tj. innego niż kraj pierwotnego 
włączenia do eksploatacji, ma on obowiązek odpowiednio zmienić ustawienia kraju w swoim koncie 
użytkownika. Należy zauważyć, że korzystanie z aplikacji Home Connect w innym kraju może podlegać 
innym warunkom użytkowania i innemu oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli kraj użytkownika nie znajduje 
się na liście wspieranych krajów, użytkownik nie otrzyma zezwolenia na dalsze korzystanie z aplikacji Home 
Connect. Korzystanie z aplikacji Home Connect w połączeniu z Urządzeniem, które nie może być 
użytkowane w danym kraju jest zabronione. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z 
producentem Urządzenia. 

Jeśli urządzenie mobilne użytkownika zostanie sprzedane lub przekazane osobie trzeciej, użytkownik 
powinien upewnić się, że wylogował się ze swojego konta użytkownika i usunąć aplikację Home Connect. 
Wtedy nie będzie możliwości ponownego przypisania tego urządzenia mobilnego do identyfikatora 
użytkownika ani Urządzenia. W przypadku sprzedaży Urządzenia, należy przywrócić jego ustawienia 
fabryczne. Spowoduje to likwidację łącza pomiędzy Urządzeniem i danym kontem użytkownika.   

Jeśli użytkownik nabył swoje Urządzenie z drugiej ręki, należy sprawdzić ustawienia konta w aplikacji Home 
Connect żeby upewnić się, iż z Urządzeniem nie są połączeni nieznani użytkownicy. W przypadku 
wątpliwości, należy przywrócić ustawienia fabryczne. Więcej informacji na temat ochrony danych znaleźć 
można w oświadczeniu o ochronie danych. 

Jeżeli, wbrew postanowieniom punktów 4 i 6 niniejszych Warunków Użytkowania, użytkownik zezwoli 

osobom trzecim na korzystanie ze swojej aplikacji Home Connect poprzez urządzenie mobilne, na którym 
zainstalowana jest aplikacja, będzie odpowiedzialny za zagwarantowanie, iż korzystanie z aplikacji Home 
Connect odbywa się zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania i obowiązującym prawem. 

 
12. Zakres odpowiedzialności 
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Operator ponosi odpowiedzialność za działanie umyślne oraz rażące niedbalstwo, a także za szkody 
związane ze śmiercią, ciężkim uszkodzeniem ciała lub zdrowiem, a także w każdym przypadku, kiedy 
przewidziana jest przez przepisy obowiązkowa odpowiedzialność (np. odpowiedzialność za produkt).  

Rozstrzyganie reklamacji: w przypadku jakichkolwiek reklamacji dotyczących aplikacji Home Connect 
użytkownik powinien się kontaktować z Operatorem korzystając z informacji kontaktowych udostępnionych 
w aplikacji Home Connect.  

 
13. Zmiany Warunków Użytkowania 

 
Operator ma prawo dokonywać zmian Warunków Użytkowania. W ramach ogólnej zasady informujemy 
użytkowników za pośrednictwem aplikacji Home Connect lub pocztą elektroniczną o wszelkich zmianach 
wprowadzanych do Warunków Użytkowania, które mogą mieć wpływ na stosunek umowny, nie mniej niż 
na sześć tygodni przed wejściem w życie takich zmian. Powiadomienie będzie zawierać także informacje o 
prawie użytkownika do odrzucenia zmian i potencjalnych konsekwencjach takiej decyzji. Użytkownik 
zostanie poproszony o wyrażenie zgody na zmienione Warunki Użytkowania nie później niż do dnia, w 
którym zmiany wchodzą w życie. Użytkownik będzie mógł wyrazić swoją zgodę i kontynuować korzystanie 
z aplikacji Home Connect zgodnie ze zmienionymi Warunkami Użytkowania, lub też odmówić zgody. Jeśli 
użytkownik postanowi odmówić zgody, Operator ma prawo do rozwiązania umowy użytkowania 
bezzwłocznie po wejściu w życie zmian i zablokowania konta użytkownika. 

 
14. Rozwiązanie umowy użytkowania 
 
Operator jest upoważniony do rozwiązania umowy użytkowania z użytkownikiem z zachowaniem 
sześciotygodniowego okresu wypowiedzenia, lub krótszego jeśli Operator postanowi zakończyć swoją 
obsługę aplikacji Home Connect. Prawo obydwu stron umowy do rozwiązania umowy użytkowania z 
istotnych przyczyn pozostaje bez uszczerbku. Istotna zmiana z punktu widzenia Operatora będzie oznaczać 
w szczególności naruszenie przez użytkownika kluczowych zobowiązań niniejszych Warunków 

Użytkowania (patrz punkty 5, 6 lub 9). Użytkownik jest upoważniony do rozwiązania umowy z Home 

Connect GmbH w każdym momencie poprzez usunięcie konta użytkownika i odinstalowanie aplikacji Home 
Connect.  

 
15. Właściwe prawo / sąd właściwy 

 
Zastosowanie będą mieć bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe dla stałego miejsca 
zamieszkania użytkownika. W pozostałym zakresie zastosowanie będzie mieć prawo Federalnej Republiki 
Niemiec. W żadnym wypadku nie będą mieć zastosowania warunki Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Właściwość sądów wynikająca z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów ma zastosowanie. 
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