Regulamin Kokos WebAPI pożyczek społecznościowych
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi WebAPI, świadczonej
przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie,.ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718
Sopot, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Gdańsk- Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
0000320590, NIP: 585-13-51-185, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000
PLN (w całości wpłaconym) (dalej: „Spółka”) na rzecz Użytkowników serwisu
Kokos.pl (dalej: „Kokos.pl”)
2. Użytkownikiem jest osoba fizyczna zarówno prowadząca jak i nieprowadząca
działalności gospodarczej lub zawodowej, osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z Regulaminem
Kokos.pl dokonała prawidłowej rejestracji w serwisie Kokos.pl, w wyniku której
utworzone zostało dla niej odrębne konto i tym samym uzyskała dostęp do usług
świadczonych przez Spółkę w ramach Kokos.pl;
3. Usługa Kokos WebAPI jest usługą świadczoną przez Blue Media S.A. dla
Użytkowników Kokos.pl, umożliwiającą korzystanie z interfejsu dostępowego,
wykorzystującego protokół https („Usługa”).
4. Celem
Usługi
jest
umożliwienie
Użytkownikom
Kokos.pl
tworzenia
Oprogramowania WebAPI na własny użytek („Oprogramowanie WebAPI”).
II. Zasady udostępniania Usługi
1. Użytkownicy generują samodzielnie klucz uwierzytelniający za pomocą formularza
dostępnego po rejestracji w Kokos.pl, który umożliwia korzystanie z Usługi.
2. Użytkownicy, którzy otrzymali klucz, określony w ust. 1, ponoszą wszelką
odpowiedzialność za jego wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym
prawem lub niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Użytkownika rozciąga się
również na działanie osób, którym klucz aktywacji został udostępniony, nawet w
sposób niezawiniony.
3. Udostępnienie Usługi jest bezpłatne.
III. Moduły Usługi
1. Pełna dokumentacja Usługi, zawierająca moduły i wchodzące w ich skład definicje,
dostępna jest pod adresem https://mojkokos.pl/webapiinfo/dokumentacja.
IV. Zakres wykorzystania Oprogramowania WebAPI
1. Usługa jest autoryzowanym sposobem komunikacji zewnętrznych aplikacji z
zasobami Kokos.pl i może stanowić podstawę do tworzenia Oprogramowania
WebAPI, mającego na celu wspieranie lub promowanie korzystania z Kokos.pl.
2. Dostęp do Usługi oraz Oprogramowanie WebAPI nie może służyć naruszaniu praw
Spółki oraz osób trzecich, w szczególności nie może naruszać praw autorskich
oraz praw do znaków towarowych i innych oznaczeń mogących wprowadzić
odbiorców w błąd.
3. Rozpowszechnianie Oprogramowania WebAPI, które w jakikolwiek sposób
komunikuje się z Użytkownikami, bądź uzależnione jest od wykorzystania loginu i
hasła Użytkowników, nie będących twórcami Oprogramowania WebAPI, wymaga
zgody Spółki.
4. Osoby udostępniające Oprogramowanie WebAPI zobowiązane są w każdym
przypadku do podania Użytkownikom Oprogramowania WebAPI rzetelnej
informacji dotyczącej zasad korzystania z Oprogramowania WebAPI i polityce
bezpieczeństwa dotyczącej danych jego Użytkowników.
5. Odpowiedzialność za naruszenia powszechnie obowiązującego prawa oraz praw
osób trzecich wynikłych z rozpowszechnienia bądź korzystania Oprogramowania
WebAPI spoczywa na Użytkownikach, którzy utworzyli lub posługują się
Oprogramowaniem WebAPI.

6. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu bądź Regulaminu Kokos.pl.
Spółka ma prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z
wszelkich usług świadczonych przez Spółkę.
V. Postanowienia końcowe
1. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Spółką możliwy jest poprzez adres
mailowy pomoc.bluemedia.pl.
2. W uzasadnionych przypadkach związanych z rażącymi brakami lub problemami
technicznymi aplikacji, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa serwisu
Kokos.pl lub działań konkurencyjnych na szkodę Kokos.pl, Spółka zastrzega sobie
prawo do blokady klucza dostępowego i wszystkich programów/systemów z niego
korzystających, w szczególności w przypadku wykonywania więcej niż jednego
odpytania w ciągu 1 sekundy.

