
Chcielibyśmy zaproponować Państwu nasze nowe rozwiązanie, które można dostosować do Państwa potrzeb
i oczekiwań (jako narzędzie do przeprowadzania audytów, procedury rozpoczęcia przestoju Zakładu, rejestracji
oraz kontroli prac pożarowo-niebezpiecznych czy zgłaszania zauważonych incydentów).

Poniżej przedstawiamy propozycję komercyjnego wykorzystania aplikacji MRC:

ź właścicielem aplikacji i jednocześnie Administratorem danych
jest Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu,

ź sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych 
osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych
za pośrednictwem aplikacji mobilnej Mentor Risk Control 
określony został w polityce prywatności
(polityka i umowa zostaną udostępnione w przypadku 
zainteresowania wdrożeniem aplikacji),

ź warunki korzystania z aplikacji reguluje umowa.
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę 
odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie
z oprogramowania komputerowego Mentor Risk Control,

ź aplikacja instalowana będzie na tablecie, które Mentor S.A. 
będzie udostępniał Państwu do korzystania przez okres 
obowiązywania umowy,

ź umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Warunki korzystania z aplikacji:

ź pakiet MRC przewiduje montaż 10 punktów 
kontrolnych, które montowane będą we wspólnie 
ustalonych miejscach w zakładzie
(większa ilość punktów możliwa do montażu
na indywidualnych warunkach),

ź pakiet umożliwia przeprowadzanie audytów 
codziennych, tygodniowych lub miesięcznych,

ź dodatkową funkcjonalnością jest mobilny punkt 
kontrolny, przeznaczony do przeprowadzania
i kontroli prac pożarowo niebezpiecznych,

ź korzystanie z aplikacji wiąże się z miesięcznymi 
opłatami licencyjnymi w wysokości 1000,00 zł 
ne�o. Opłata licencyjna obejmuje licencję na 
korzystania z aplikacji MRC wraz z jednym 
urządzeniem mobilnym, na którym 
oprogramowanie zostało zainstalowane.

Co zawiera pakiet MRC:
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MPK 1
MOBILNY PUNKT KONTROLI

Mentor Risk Control
www.mentor.pl

Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181

87-100 Toruń
tel.: +48 56 669 33 00, fax: +48 56 669 33 04

Aplikacja MRC jest dodatkową usługą, poprawiającą 

bezpieczeństwo w zakładzie. 

Umożliwia ona przeprowadzenie systematycznych 

kontroli bezpieczeństwa z możliwością ich 

dokumentacji i raportowania. Narzędzie może być 

wykorzystane do przeprowadzania audytów 

bezpieczeństwa, procedur zamknięcia zakładu, 

weryfikacji sprawności urządzeń p.pożarowych, 

zgłaszania incydentów, weryfikacji procesów 

produkcyjnych czy kontroli nad realizacją 

kontraktów budowlanych.

MRC
Mentor Risk Control

www.mentor.pl

systematyczna weryfikacja stanu bezpieczeństwa

i przestrzegania wprowadzonych procedur,

raportowanie wyników kontroli

do wskazanych osób,

dopasowana indywidualnie do potrzeb Klienta,

powiadomienia o zbliżających się przeglądach,

kontrola prac pożarowo niebezpiecznych.

korzyści
z wdrożenia aplikacji:

Camping „Sosnowe Pole”

Blisko Lasu 17

76-032 Mielno

zeskanuj kod QR
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