Załącznik nr 3
do Porozumienia w sprawie użyczenia
urządzeń mobilnych w celu realizacji Umowy

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O ZASADACH KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ
MOBILNYCH DEDYKOWANYCH DO OBSŁUGI APLIKACJI „MOBILNY LISTONOSZ”
PRZY REALIZACJI USŁUG PRZEZ PODWYKONAWCÓW PP S.A.

……………………………………………….

……………………………………………….

/Imię i nazwisko Użytkownika/

/miejscowość, data/

……………………………………………….
/nazwa firmy - Podwykonawcy/

……………………………………………….
/JO PP dla której realizowane są usługi/

Użyte definicje i skróty:
ML – aplikacja „Mobilny Listonosz”,
UM – urządzenie mobilne,
Użytkownik – osoba wskazana przez podwykonawcę PP S.A. jako uprawniona do korzystania z UM,
Podwykonawca – podmiot realizujący zadania na podstawie umowy zawartej z PP S.A.,
Spółka / PP S.A.– Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
Abonament – pakiet usług nielimitowane połączenia i SMS-y do wszystkich sieci telekomunikacyjnych na terenie
kraju oraz limitowana transmisja danych (Internet).

Zasady i oświadczenia:
1. Zasady korzystania z urządzeń mobilnych dedykowanych do obsługi ML przy realizacji usług przez
Podwykonawców są zbiorem podstawowych zasad i nie pozostają w sprzeczności z innymi regulacjami
obowiązującymi w Spółce.

2. UM wraz z dodatkowymi akcesoriami zostanie przekazane Użytkownikowi przez Podwykonawcę na
podstawie protokołu stanowiącego załącznik nr 1 do Porozumienia.

3. Użytkownik oświadcza, że przed rozpoczęciem realizacji usług z wykorzystaniem UM został przeszkolony z
zasad bezpieczeństwa oraz zdobył niezbędną wiedzę w zakresie pozwalającym na pracę z UM.

4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania UM zgodnie z przeznaczeniem oraz wyłącznie do celów
wynikających z umowy zawartej przez Podwykonawcę ze Spółką.
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5. Koszty eksploatacji UM ponosi Spółka. Koszty wynikające z użytkowania UM niezgodnie z przeznaczeniem
oraz do celów innych niż służbowe ponosi Podwykonawca.

6. Użytkownik zobowiązuje się do dbałości o stan techniczny UM oraz ponosi odpowiedzialność za jego
zniszczenie lub utratę.

7. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o tym, że UM posiada nadajnik GPS który pozwala na jego
lokalizowanie.

8. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu UM po zakończeniu realizowania zadań powierzonych mu przez
Podwykonawcę lub w innym przypadku gdy UM nie jest mu niezbędne do świadczenia usług wynikających z
umowy zawartej przez Podwykonawcę ze Spółką. Każdorazowa zmiana Użytkownika powinna odbywać się
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

9. W przypadku awarii UM polegającej na braku możliwości obsługi ML Użytkownik zobowiązany jest
niezwłocznie wykonać poniższe czynności:
a. wykonać restart UM,
b. podjąć wspólnie z wyznaczonym pracownikiem Spółki próbę uruchomienia UM,
c.

w przypadku dalszego braku możliwości pracy na UM skontaktować się z pracownikiem Servis Desk
Spółki pod numerem telefonu 43 8888 444 (połączenie z telefonów komórkowych) lub 800 811 444
(połączenie z telefonów stacjonarnych), zgłosić problem z funkcjonowaniem UM i postępować zgodnie z
zaleceniami pracownika Servis Desk Spółki.

d. w przypadku dalszego braku możliwości pracy na UM uruchomić procedurę awaryjną, poinformować
wyznaczonego pracownika Spółki w jednostce, w której będzie prowadził rozliczenie o uruchomieniu
procedury awaryjnej – praca bez UM,
e. poinformować Podwykonawcę o konieczności zamówienia UM z puli rezerwowej – przekazać nr
incydentu otrzymany podczas kontaktu z pracownikiem Service Desk Spółki,
f.

po zakończeniu realizacji czynności w rejonie doręczeń Użytkownik zobowiązany jest zdać na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego niedziałające UM w jednostce, w której prowadzi rozliczenie.

10. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w systemach
informatycznych Spółki w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z zapisów umowy pomiędzy
Podwykonawcą a Spółką.

11. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych o czym
mowa w umowie pomiędzy Podwykonawcą i Spółką, jak również w odniesieniu do systemów informatycznych
Spółki i UM.
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12. Użytkownik oświadcza, że zostały mu przekazane przez Podwykonawcę następujące UM:

L.p. Nazwa sprzętu

IMEI

Nr inwentarzowy

Nr karty sim

Nr telefonu

1.
2.
3.
4.
5.
które są kompletne, zdatne do użytku oraz oświadcza, że nie ma żadnych zastrzeżeń do przekazanych UM,
w tym do ich stanu technicznego i jakości.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi zapisami,
są dla mnie zrozumiałe, akceptuję je i przyjmuję do realizacji.

……………………………………………………………...........
(data, czytelny podpis - imię i nazwisko- Użytkownika)

……………………………………………………………...........
(data, czytelny podpis - imię i nazwisko- Podwykonawcy, pieczątka firmowa)
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