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Informacja o zmianie w Regulaminie korzystania z aplikacji 

Orange Flex 

z dnia 26.09.2022 r. 

 

Z dniem 4.10.2022 r. zmieniamy zapisy w Regulaminie korzystania z aplikacji Orange Flex. 

Szczegóły znajdziesz poniżej: 

 

1. Nowe brzmienie pkt 1 i  dodanie pkt 4 i 5 w Rozdziale V Odpowiedzialność 

Użytkownika: 

 

Było 

V. Odpowiedzialność Użytkownika 

1. Jesteś zobowiązany korzystać z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz 
przepisami prawa i nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym. 

2. Aplikacja do prawidłowego działania może wymagać aktualizacji, np. ze względów 
bezpieczeństwa lub poprawy błędów. Twoim obowiązkiem jest zaktualizowanie Aplikacji, jeśli 
powiadomimy Cię o dostępności aktualizacji. 

3. Niezależnie od stworzenia przez nas zabezpieczeń połączenia poprzez Aplikację, 
informujemy, że środki techniczne używane przez nas do zabezpieczenia są zgodne z dobrą 
praktyką na rynku, lecz nie mogą gwarantować całkowitego bezpieczeństwa w związku ze 
szczególnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznym charakterem komunikacji poprzez 
Aplikację, w przypadku np. ataku hackerów lub obecności wirusów na Twoim Urządzeniu. 
Dlatego wskazane jest, aby, korzystając z Aplikacji, zadbać także o ochronę własnych 
urządzeń, danych i oprogramowania, w tym przed zagrożeniem wirusowym. 

 

Będzie 

V. Odpowiedzialność Użytkownika 

1. Jesteś zobowiązany korzystać z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz 

przepisami prawa i nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: 

a. nie działać w złej wierze i nie korzystać z Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, 

które opisaliśmy w rozdziale I. niniejszego Regulaminu, 
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b. podawać prawdziwe dane (w tym dane potrzebne do założenia konta w Aplikacji i 

aktywacji usług telekomunikacyjnych), 

c.  nie realizować transakcji mogących świadczyć o nienaturalnym wykorzystaniu usług 

i realizacji opłat. 

2. Aplikacja do prawidłowego działania może wymagać aktualizacji, np. ze względów 

bezpieczeństwa lub poprawy błędów. Twoim obowiązkiem jest zaktualizowanie Aplikacji, 

jeśli powiadomimy Cię o dostępności aktualizacji. 

3. Niezależnie od stworzenia przez nas zabezpieczeń połączenia poprzez Aplikację, 

informujemy, że środki techniczne używane przez nas do zabezpieczenia są zgodne z 

dobrą praktyką na rynku, lecz nie mogą gwarantować całkowitego bezpieczeństwa w 

związku ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznym charakterem 

komunikacji poprzez Aplikację, w przypadku np. ataku hackerów lub obecności wirusów 

na Twoim Urządzeniu. Dlatego wskazane jest, aby, korzystając z Aplikacji, zadbać także 

o ochronę własnych urządzeń, danych i oprogramowania, w tym przed zagrożeniem 

wirusowym. 

4. Możemy ograniczyć dostęp do części lub całości funkcjonalności Aplikacji bez 

wcześniejszego uprzedzenia w razie zaistnienia podejrzenia, że korzystasz z niej 

niezgodnie z zasadami które opisaliśmy w pkt 1 lub, że Twój sposób korzystania z 

Aplikacji może zagrażać bezpieczeństwu innych użytkowników Aplikacji, bądź jest w inny 

sposób niezgodny z przepisami prawa. 

5. Po ograniczeniu dostępu, możemy przekazać Ci informację o powodach naszej decyzji 

(np. za pomocą czata, e-maila, push-a lub sms-em) tak, abyś miał czas usunąć przyczyny, 

które spowodowały to ograniczenie. Dostęp zostanie przywrócony po usunięciu przyczyn, 

z powodu których go ograniczyliśmy. 

 

Zaproponowane zmiany opisane powyżej, wchodzą w życie z dniem 4.10.2022 r. 


