Wst p
Administrator portalu kujawskie24.pl nie bierze odpowiedzialno ci za tre ci zamieszczonych
reklamy, opinii u ytkowników wyra onych na forum lub komentarzach, artyku"ach lub w inny
sposób. Administrator umo liwia jedynie zamieszczanie powy szych tre ci. U ytkownicy
portalu publikuj$ swoje materia"y, komentarze, itp. wy"$cznie na w"asn$ odpowiedzialno %.
Ka da publikacja zamieszczona na portalu jest monitorowana tzn. administrator portalu
rejestruje z jakiego numeru IP komputera z jakiego dana opinia, komentarz, wpis, artyku" zosta"
przes"any. Adres IP komputera u ytkownika mo e zosta% udost pniony na $danie
uprawnianych s"u b i organów pa*stwa.

Regulamin Serwisu Internetowego www.kujawskie24.pl

§ 1. Postanowienia wst pne
1. Regulamin okre la zasady stanowi$ce prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dost pnego
pod adresem domenowymi http://kujawskie24.pl lub jego rozwini ciami.
2. Zasady korzystania z Serwisu s$ udost pniane nieodp"atnie dla ka dego U ytkownika pod adresem
internetowym http://kujawskie24.pl w sposób, który umo liwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie
Regulaminu.
3. Strony internetowe Serwisu dzia"aj$ w oparciu o technologi plików "cookies".
4. U ytkownik Zarejestrowany przed rozpocz ciem korzystania z Us"ug w Serwisie potwierdza, e zapozna"
si z tre ci$ Regulaminu.
5. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Us"ug dost pnych w Serwisie, o ile postanowienia
Za"$czników do Regulaminu dotycz$cych poszczególnych Us"ug nie stanowi$ inaczej.
6. Postanowienia Regulaminu oraz Za"$czników do Regulaminu, b d$cych jego integralnymi cz ciami, wraz
z przepisami prawa obowi$zuj$cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wy"$czny okre laj$
prawa i obowi$zki U ytkowników Serwisu, a tak e prawa, obowi$zki oraz zakres odpowiedzialno ci
podmiotów posiadaj$cych prawa do prowadzenia i administrowania Us"ugami udost pnianymi za
po rednictwem Serwisu.
7. Zasady dotycz$ce obowi$zywania i przestrzegania Regulaminu stosuje si do Za"$czników do Regulaminu
dotycz$cych poszczególnych Us"ug. Ilekro% w niniejszym dokumencie mowa jest o Regulaminie, nale y
rozumie% pod tym poj ciem Regulamin wraz z Za"$cznikami w"a ciwymi dla danej Us"ugi.
8. Administrator w zakresie opisanym w regulaminie podejmuje wszelkie decyzje.
§ 2. Definicje
Wszelkie wyrazy pisane wielk$ liter$, których znaczenie zosta"o zdefiniowane poni ej, nale y rozumie% w
nast puj$cy sposób:
1) Administrator - podmiot zarz$dzaj$cy i prowadz$cy Serwis, którym jest 27 Project, ul.;anowa 5/20, 87-840
W"oc"awek NIP: 609-796-876 lub upowa niona przez niego osoba, e-mail redakcja@kujawskie24.pl;
2) Aplikacja Mobilna - oprogramowanie umo liwiaj$ce korzystanie z Serwisu, dedykowane na urz$dzenia
przeno ne, takie jak tablety, telefony komórkowe, smartfony, palmtopy, z zainstalowanymi systemami
operacyjnymi Android, iOS, Windows Phone.;

3) Baza Profili - zbiór Danych, informacji i innych tre ci przekazanych dobrowolnie przez U ytkowników do
Serwisu, które s$ gromadzone i przetwarzane w uporz$dkowany sposób w systemie informatycznym przez
Administratora za zgod$ U ytkownika, na potrzeby wiadczenia Us"ug Serwisu;
4) Cena – op"ata za wybran$ przez U ytkownika Us"ug Odp"atn$ ka dorazowo podawana w Serwisie przy tej
Us"udze Odp"atnej;
5) Czas Dost pu – ka dorazowo wskazany w Serwisie przy Us"udze Odp"atnej termin, w jakim Administrator
wiadczy Us"ug Odp"atn$; Czas Dost pu stanowi integralny element Umowy; Czas Dost pu obliczany jest
w dniach, godzinach, minutach i sekundach;
6) Dane - wszelkie dane, w tym Dane Osobowe dostarczane do Administratora lub dost pne dla niego, jak
równie udost pnione przez U ytkowników w Serwisie w jakikolwiek sposób, w szczególno ci w trakcie
Rejestracji, korzystania z Serwisu b$dF Us"ugi, jak równie w przesy"anej do Administratora poczcie
elektronicznej b$dF przekazywane telefonicznie lub w inny sposób;
7) Dane Osobowe - wszelkie informacje dotycz$ce zidentyfikowanej lub mo liwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej;
8) FAQ - zbiór cz sto zadawanych przez U ytkownika pyta* i udzielanych przez Administratora odpowiedzi,
maj$ce na celu udzielenie pomocy U ytkownikowi Serwisu, w szczególno ci wskazówek i porad,
dotycz$cych kwestii zwi$zanych z problemami technicznymi i organizacyjnymi;
9) Has"o - ci$g znaków ustalanych przez U ytkownika w celu zapewnia U ytkownikowi autoryzowanego
dost pu do Konta i/lub Us"ugi;
10) Kod Dost pu - unikalny kod umo liwiaj$cy U ytkownikowi Dost p do Us"ugi Odp"atnej;
11) Kod Promocyjny – Kod Dost pu, który U ytkownik otrzymuje w ramach oferty promocyjnej, ograniczonej
czasowo;
12) Konto – przestrze* sieciowa U ytkownika Zarejestrowanego w Serwisie , dost pna po zalogowaniu (tj.
podaniu Loginu i Has"a) obejmuj$ca zbiór Danych U ytkownika i umo liwiaj$ca U ytkownikowi
korzystanie z jego uprawnie* w Serwisie, w szczególno ci wprowadzanie, korzystanie i zarz$dzanie
danymi, opisami i innymi elementami zwi$zanymi z udzia"em w Serwisie, tak e dokonywanie operacji
zwi$zanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy u yciu narz dzi udost pnionych przez Administratora
(np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych Us"ug itp.);
13) Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa umo liwiaj$ca identyfikacj U ytkownika w Serwisie, jaka
zosta"a przez niego wybrana w trakcie Rejestracji w Serwisie;
14) Materia"y - wszelkie tre ci publikowane w Serwisie przez Administratora, Partnerów lub U ytkowników w
dowolnej formie, w szczególno ci tre ci tekstowe, graficzne, fotograficzne, dFwi kowe, audiowizualne,
niezale nie od tego, czy maj$ charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego;
15) Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa umo liwiaj$ca identyfikacj U ytkownika w Serwisie, bez
konieczno ci Rejestracji.
16) Operator P"atno ci - podmiot wiadcz$cy us"ugi p"atnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
us"ugach p"atniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z póFn. zm.);
17) Partner - podmiot inny ni Administrator lub U ytkownik, który na podstawie odr bnej umowy o
wspó"pracy zawartej z Administratorem mo e za po rednictwem Serwisu lub poza nim oferowa%
U ytkownikom swoje us"ugi, które nie s$ wiadczone przez Administratora;
18) Profil – zespó" informacji, Danych i innych elementów prezentuj$cych i opisuj$cych osob danego
U ytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez U ytkownika do Serwisu, które
udost pniane i prezentowane s$ na Stronie U ytkownika w Serwisie;
19) Regulamin - niniejszy dokument okre laj$cy prawa i obowi$zki Administratora i U ytkownika
korzystaj$cego z Serwisu;
20) Rejestracja – procedura polegaj$ca na wprowadzeniu przez U ytkownika Danych Serwisu
umo liwiaj$cych utworzenie Konta, w szczególno ci obejmuj$ca wybór i ustalenie Loginu i Has"a przez
U ytkownika;
21) Serwis – ka dy serwis internetowy nale $cy do Administratora, dost pny pod adresami domenowymi
kujawskie24.pl, zalew.home.pl/we lub ich rozwini ciami, poprzez który Administrator wiadczy Us"ugi na
zasadach okre lonych Regulaminem;
22) Strona U ytkownika - przestrze* sieciowa zlokalizowana pod indywidualnym adresem U ytkownika w
Serwisie, gdzie publikowane s$ w Serwisie informacje, Dane i inne elementy identyfikuj$ce U ytkownika,
przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny, za pomoc$, której inni
U ytkownicy mog$ zapozna% si z Profilem U ytkownika;

23) Umowa – umowa zawierana drog$ elektroniczn$ mi dzy Administratorem i U ytkownikiem, której
przedmiotem jest wiadczenie przez Administratora Us"ugi w Serwisu zgodnie z Regulaminem i
Za"$cznikami do Regulaminu dotycz$cymi wybranej Us"ugi; w przypadku Umowy zawieranej na czas
oznaczony integralnym elementem Umowy jest Czas Dost pu do danej Us"ugi; w przypadku Us"ug
Odp"atnych integralnym elementem Umowy jest Cena za dan$ Us"ug Odp"atn$;
24) Us"uga Forum - us"uga polegaj$ca na udost pnieniu U ytkownikowi mo liwo ci opublikowania swojej
opinii w przestrzeni sieciowej wskazanej w ramach Serwisu przez Administratora;
25) Us"uga Informacyjna - Us"uga polegaj$ca na udost pnianiu w Serwisie informacji dotycz$cych ró nych
dziedzin dzia"alno ci Serwisu;
26) Us"ugi – dostarczanie tre ci cyfrowych, w postaci wiadczonych przez Administratora na zasadach
okre lonych w Regulaminie Us"ug Nieodp"atnych lub Us"ug Odp"atnych polegaj$cych na umo liwieniu
dost pu do Materia"ów lub funkcjonalno ci zamieszczonych w Serwisie; w szczególno ci Us"uga
Informacyjna, Us"uga Forum, Us"uga VoD
27) Us"ugi Nieodp"atne - Us"ugi wiadczone przez Administratora w Serwisie drog$ elektroniczn$ na
podstawie Regulaminu, z wyj$tkiem Us"ug, dla których wyraFnie zastrze ono odp"atno % (Us"ugi
Odp"atne);
28) Us"ugi Odp"atne – Us"ugi wiadczone przez Administratora drog$ elektroniczn$ w Serwisie na podstawie
Regulaminu, dla których wyraFnie zastrze ono Cen , o czym U ytkownik jest informowany przed
rozpocz ciem korzystania z Us"ugi Odp"atnej;
29) U ytkownik – osoba korzystaj$ca z Serwisu;
30) U ytkownik Zarejestrowany – pe"noletnia osoba fizyczna, która posiada pe"n$ zdolno % do czynno ci
prawnych lub osoba fizyczna, która uko*czy"a 13 lat i za zgod$ rodziców lub innych przedstawicieli
ustawowych korzysta z Serwisu jako U ytkownik, która zgodnie z procedur$ okre lon$ w Regulaminie
dokona"a Rejestracji;
31) Za"$cznik do Regulaminu – za"$cznik do Regulaminu okre laj$cy szczegó"owe prawa i obowi$zki
Administratora i U ytkownika uwzgl dniaj$cy funkcjonalno % i specyfik wybranych Us"ug dost pnych
Serwisie. Za"$cznik do Regulaminu jest udost pniany u ytkownikowi na stronie internetowej dedykowanej
Us"udze uregulowanej w Za"$czniku;
§ 3. Zasady dotycz$ce Us"ug Nieodp"atnych
1. Umowy dotycz$ce Us"ug Nieodp"atnych zawierane s$ przez U ytkownika z Administratorem Serwisu na
warunkach przewidzianych Regulaminem.
2. W sytuacji, gdy zasady wiadczenia wybranej Us"ugi Nieodp"atnej zosta"y uregulowane w Za"$czniku do
Regulaminu, U ytkownik jest zwi$zany postanowieniami tego Za"$cznika od chwili rozpocz cia
korzystania z danej Us"ugi Nieodp"atnej.
3. Korzystanie z Us"ug Nieodp"atnych nie wymaga Rejestracji, chyba e co innego wynika z zasad
dotycz$cych konkretnej Us"ugi Nieodp"atnej.
4. U ytkownik zawiera Umow dotycz$c$ Us"ugi Nieodp"atnej z chwil$ rozpocz cia korzystania z Us"ugi
Nieodp"atnej.
5. Umowa dotycz$ca Us"ugi Nieodp"atnej zawierana jest na czas nieoznaczony i mo e zosta% rozwi$zana
przez U ytkownika lub Administratora na zasadach okre lonych poni ej w ust. 6 - 7.
6. U ytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwi$zania w ka dym czasie ze skutkiem
natychmiastowym Umowy dotycz$cej Us"ug Nieodp"atnych.
7. Rozwi$zanie Umowy dotycz$cej Us"ugi Nieodp"atnej przez U ytkownika mo e nast$pi% w dowolny
sposób, w szczególno ci przez:
a. zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Us"ugi Nieodp"atnej,
b. przes"anie o wiadczenia na pi mie, telefonicznie lub na adres internetowy, które nale y kierowa% na
adres e-mail Adminisratora,
c. usuni cie Konta.
8. Administrator ma prawo rozwi$za% Umow , której przedmiotem s$ Us"ugi Nieodp"atne za miesi cznym
wypowiedzeniem na koniec miesi$ca kalendarzowego, ze wzgl du na wa ne przyczyny polegaj$ce na
zaprzestaniu wiadczenia Us"ugi Nieodp"atnej b d$cej przedmiotem Umowy.

9. O wiadczenie Administratora, o którym mowa w ust. 8, jest sk"adane przez jego opublikowanie na stronie
internetowej Serwisu.
§ 4. Zasady dotycz$ce Us"ug Odp"atnych
1. Umowa dotycz$ca Us"ugi Odp"atnej zawierana jest przez U ytkownika Zarejestrowanego z
Administratorem Serwisu na warunkach przewidzianych Regulaminem.
2. W sytuacji, gdy zasady wiadczenia wybranej Us"ugi Odp"atnej zosta"y uregulowane w Za"$czniku do
Regulaminu, U ytkownik Zarejestrowany jest zwi$zany postanowieniami tego Za"$cznika od chwili jego
zaakceptowania dokonanego przy zawarciu Umowy dotycz$cej danej Us"ugi Odp"atnej.
3. U ytkownik Zarejestrowany zawiera Umow dotycz$c$ Us"ugi Odp"atnej przez z"o enie zamówienia
obejmuj$cego: a. wybór Us"ugi Odp"atnej w Serwisie, i b. akceptacj Za"$cznika do Regulaminu, który
dotyczy wybranej Us"ugi Odp"atnej, je eli taki Za"$cznik do Regulaminu zosta" udost pniony
U ytkownikowi przed skorzystaniem z Us"ugi Odp"atnej; i c. aktywacj dost pu.
4. Aktywacja dost pu do Us"ugi Odp"atnej dokonywane jest przez zalogowanego U ytkownika
Zarejestrowanego wed"ug jego wyboru:
a. przez uiszczenie Ceny przy wykorzystaniu p"atno ci on-line lub p"atno ci kart$, lub
b. b. przez wprowadzenie Kodu Dost pu otrzymanego za po rednictwem SMS Premium lub Kodu
Promocyjnego,
5. Umowa dotycz$ca Us"ugi Odp"atnej zawierana jest na czas oznaczony równy Czasowi Dost pu.
6. Administrator mo e zaoferowa% U ytkownikowi Zarejestrowanemu przy zawieraniu Umowy lub w czasie
jej obowi$zywania uprawnienie do z"o enia zlecenia automatycznego przed"u ania czasu trwania Umowy o
okres równy kolejnemu Czasowi Dost pu.
7. W celu z"o enia zlecenia automatycznego przed"u ania Umowy przez U ytkownika Zarejestrowanego
Administrator mo e udost pni% w Serwisie lub za po rednictwem Operatora P"atno ci narz dzia
internetowe zawieraj$ce formularz s"u $cy do bezpo redniego z"o enia takiego zlecenia.
8. Na skutek zlecenia automatycznego przed"u enia czasu trwania Umowy, o którym mowa w ust. 6, zostaje
zawarta Umowa dotycz$ca Us"ugi Odp"atnej na czas oznaczony równy Czasowi Dost pu, którego bieg
rozpoczyna si równocze nie z zako*czeniem bie $cego Czasu Dost pu. W takiej sytuacji U ytkownik jest
zobowi$zany do zap"aty Ceny za Us"ug Odp"atn$ obowi$zuj$cej w dniu z"o enia zlecenia automatycznego
przed"u enia czasu trwania Umowy.
9. U ytkownik Zarejestrowany mo e bez podania przyczyny wypowiedzie% zlecenie automatycznego
przed"u enia czasu trwania Umowy, za wypowiedzeniem z"o onym nie póFniej ni 24 godziny przez
rozpocz ciem kolejnego Czasu Dost pu. W takiej sytuacji Umowa wygasa po zako*czeniu bie $cego
Czasu Dost pu.
10. Wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 9, U ytkownik Zarejestrowany dokonuje przez z"o enie
o wiadczenia o rozwi$zaniu Umowy za wypowiedzeniem na pi mie lub drog$ elektroniczn$ na adres email Administratora.
11. Administrator mo e wypowiedzie% zlecenie automatycznego przed"u nia Umowy z wa nego powodu
polegaj$cego na zaprzestaniu wykonywania tego zlecenia lub wiadczenia Us"ug, za wypowiedzeniem
z"o onym nie póFniej ni 24 godziny przez rozpocz ciem kolejnego Czasu Dost pu przez o wiadczenie
przes"ane U ytkownikowi Zarejestrowanemu na adres poczty elektronicznej lub za przy u yciu formularza
automatycznego, o którym mowa w ust. 7. W takiej sytuacji Umowa wygasa po zako*czeniu bie $cego
Czasu Dost pu.
12. O Czasie Dost pu U ytkownik Zarejestrowany jest informowany przed zawarciem Umowy dotycz$cej
Us"ugi Odp"atnej. Czas Dost pu do Us"ugi Odp"atnej stanowi integraln$ cz % Umowy.
13. Us"ugi Odp"atne s$ dost pne wy"$cznie dla U ytkownika Zarejestrowanego posiadaj$cego aktywne Konto
w Serwisie.
14. Przez ca"y okres obowi$zywania Umowy dotycz$cej Us"ugi Odp"atnej, U ytkownik Zarejestrowany
obowi$zany jest posiada% aktywne Konto.
15. Umowa dotycz$ca Us"ugi Odp"atnej zawarta na Czas Dost pu wygasa z up"ywem Czasu Dost pu.
16. Usuni cie Konta przez U ytkownika Zarejestrowanego w czasie obowi$zywania Umowy dotycz$cej Us"ug
Odp"atnych nie stanowi rozwi$zania Umowy.

17. Administrator nie gwarantuje dost pu do Us"ugi Odp"atnej w wypadku usuni cia Konta przez U ytkownika
Zarejestrowanego.
§ 5. Konsumenckie prawo odst$pienia od Umowy.
1. Uprawnienie do odst$pienia od Umowy dotycz$cej Us"ugi Odp"atnej lub Us"ugi Nieodp"atnej przys"uguje
U ytkownikowi, który zawar" z Administratorem Umow jako konsument, czyli w celu niezwi$zanym z
prowadzon$ przez siebie dzia"alno ci$ gospodarcz$ lub zawodow$ a Umowa by"a zawarta na odleg"o % lub
poza lokalem przedsi biorstwa. Uprawnienie do odst$pienia od Umowy na tych samych zasadach co
konsument, przys"uguje tak e innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 kodeksu
cywilnego.
2. U ytkownik, o którym mowa w ust. 1 mo e odst$pi% od Umowy dotycz$cej Us"ugi Odp"atnej lub Us"ugi
Nieodp"atnej w terminie 14 dni od jej zawarcia.
3. Odst$pienia od Umowy U ytkownik dokonuje przez przes"anie o wiadczenia o odst$pieniu od Umowy na
pi mie lub drog$ elektroniczn$ na adres e-mail Administratora.
4. Uprawnienie do odst$pienia od Umowy na Us"ug Odp"atn$ nie przys"uguje U ytkownikowi
Zarejestrowanemu w przypadku, gdy za jego zgod$ Administrator rozpocz$" wiadczenie Us"ugi Odp"atnej
przed up"ywem 14 dni od zawarcia Umowy.
5. U ytkownik jest informowany o utracie prawa odst$pienia od Umowy na Us"ug Odp"atn$ zgodnie z
bezwzgl dnie obowi$zuj$cymi przepisami prawa.
§ 6. Warunki ogólne wiadczenia Us"ug
1. Korzystanie z Us"ug przez U ytkowników dopuszczalne jest wy"$cznie dla celów prywatnych i nie
s"u $cych dzia"alno ci zarobkowej.
2. Za po rednictwem Serwisu U ytkownik Zarejestrowany ma mo liwo % upubliczniania na Stronie
U ytkownika Danych i Materia"ów.
3. Dane lub Materia"y przekazywane przez U ytkownika do Serwisu, w szczególno ci wprowadzane przez
U ytkownika podczas Rejestracji lub udost pnione w Profilu, mog$ by% moderowane przez Administratora
po ich upublicznieniu.
4. Administrator mo e odmówi% upublicznienia za po rednictwem Serwisu, a w konsekwencji mo e
zablokowa% Konto lub Stron U ytkownika, je eli upubliczniane Dane lub Materia"y b d$ niedozwolone ze
wzgl du na polskie lub mi dzynarodowe przepisy prawa, Regulamin oraz dobre obyczaje lub moralno %.
5. W przypadku usuni cia przez Administratora Danych lub Materia"ów, co do których Administrator uzyska"
wiarygodn$ wiadomo % o bezprawnym charakterze tych Danych lub Materia"ów pochodz$cych od
U ytkownika Zarejestrowanego, Administrator wy le do U ytkownika Zarejestrowanego wiadomo % na
podany przez niego adres poczty elektronicznej wskazuj$c$ na te Dane lub Materia"y oraz przyczyny ich
usuni cia. Zdanie poprzednie stosuje si odpowiednio do Materia"ów lub Danych udost pnionych w
Serwisie przez U ytkownika nie b d$cego U ytkownikiem Zarejestrowanym, je eli w zwi$zku z
przes"anymi Materia"ami lub Danymi, U ytkownik przekaza" Administratorowi informacje o adresie poczty
elektronicznej.
6. Informacja o usuni ciu Danych lub Materia"ów mo e by% dost pna dla wszystkich U ytkowników.
7. Zasoby Serwisu, w tym m.in. Baza Profili, Strony U ytkowników, Materia"y przes"ane przez
U ytkowników oraz jego poszczególne Us"ugi, mog$ by% dost pne dla pozosta"ych U ytkowników lub
innych osób korzystaj$cych z internetu.
8. U ytkownik Zarejestrowany decyduje o zakresie dost pu pozosta"ych U ytkowników i innych osób do
swoich Danych, wskazuj$c w czasie Rejestracji, jakie Dane mog$ by% ujawniane innym U ytkownikom.
9. Poni sze Dane, w tym Dane Osobowe dotycz$ce U ytkownika, nie b d$ udost pnianie pozosta"ym
U ytkownikom i innym osobom:
1) adres poczty elektronicznej;
2) Has"o;
3) Kody Dost pu lub innego typu poufne Dane;
4) dok"adn$ data urodzin z zastrze eniem, e udost pniany mo e by% wiek U ytkownika;

10. Administrator jest uprawniony do czasowej i krótkotrwa"ej, przerwy w dzia"aniu Serwisu lub
poszczególnych Us"ug w celu jego ulepszenia, dodawania Us"ug lub przeprowadzania konserwacji
11. Administrator jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie dzia"alno ci informacyjnej, promocyjnej i
reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam towarów i us"ug (w szczególno ci poprzedzaj$cych
Materia"y). Reklamy mog$ by% wy wietlane U ytkownikom wielokrotnie przed, w trakcie oraz po
odtworzeniu Materia"u. Reklamy b d$ oznaczone i oddzielone od w"a ciwego Materia"u.
12. Administrator jest uprawniony do anonimowej publikacji tre ci pyta*, wniosków lub postulatów
kierowanych przez U ytkowników przes"anych na adres e-mail Administratora, a dotycz$cych kwestii
zwi$zanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innymi uwagami U ytkowników.
13. Administrator uprawniony jest do oznaczania Materia"ów przekazywanych do Serwisu przez
U ytkowników, dla wskazywania na ich pochodzenie z Serwisu.
14. Ka dy U ytkownik Zarejestrowany mo e zwróci% si do Administratora o zaniechanie stosowania
rozwi$za*, o których mowa w ust. 14, w stosunku do Materia"ów od niego pochodz$cych, a Administrator
b dzie móg" odmówi% temu $daniu jedynie w przypadkach, gdy mog"oby to narusza% uzasadniony interes
Administratora lub osób trzecich.
15. Administrator nie wiadczy us"ug oferowanych przez Partnerów, wobec czego Umowa zawarta zgodnie z
Regulaminem nie obejmuje takich us"ug.
16. Us"ugi oferowane przez Partnerów s$ przez nich wiadczone i podlegaj$ odr bnym zasadom
uregulowanym przez Partnerów. U ytkownik zostanie poinformowany o warunkach, na jakich Partnerzy
wiadcz$ swoje us"ugi w Serwise przed przyst$pieniem do korzystania z nich.
17. W razie czasowego wy"$czenia wiadczenia Us"ug Administrator powiadomi o tym U ytkowników Us"ug
Odp"atnych, a Dost p do Us"ugi zostanie odpowiednio przed"u ony na $danie U ytkownika Us"ug
Odp"atnych wys"ane w trybie reklamacji na adres e-mail Administratora.
18. Administrator nie jest podmiotem wiadcz$cym us"ugi p"atnicze.
19. Administrator nie ma obowi$zku publikacji Materia"ów lub Danych przes"anych przez U ytkowników lub
udost pnionych przez U ytkowników w Serwisie.
§ 7. Rejestracja i Konto
1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodp"atna.
2. Rejestracja jest warunkiem za"o enia Konta oraz skorzystania z Us"ug Odp"atnych.
3. Rejestracja nast puje poprzez:
1) wype"nienie przez U ytkownika formularza Rejestracji dost pnego w Serwisie poprzez
uzupe"nienie wskazanych w nim pól informacyjnych;
2) zaakceptowanie Regulaminu i wyra enie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych zawartych w
formularzu Rejestracji dla celów wiadczenia Us"ug w Serwisie;
3) przes"anie przez Administratora widomo ci z pro b$ o aktywacj Konta na podany w formularzu
Rejestracji adres poczty elektronicznej U ytkownika;
4) aktywacj Konta poprzez klikni cie przez U ytkownika w link zamieszczony w wiadomo ci
przes"anej przez Administratora.
4. Podczas procedury Rejestracji podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak e w celu za"o enia
Konta niezb dne jest podanie podczas Rejestracji imienia oraz adresu poczty elektronicznej przez
U ytkownika oraz wybór Loginu i Has"a.
5. U ytkownik mo e utraci% mo liwo % pos"ugiwania si Loginem podanym w formularzu Rejestracji, je eli
aktywacja Konta nie zostanie dokonana w terminie trzech dni od otrzymania wiadomo ci na adres poczty
elektronicznej U ytkownika.
6. W wyniku pomy lnie zako*czonej Rejestracji, U ytkownik zak"ada Konto i uzyskuje status U ytkownika
Zarejestrowanego.
7. U ytkownik Zarejestrowany mo e mie% tylko jedno Konto w Serwisie.
8. U ytkownik Zarejestrowany obowi$zany jest chroni% swoje Has"o i nie udost pnia% go innym
U ytkownikom i osobom trzecim.
9. U ytkownik Zarejestrowany obowi$zany jest powiadomi% niezw"ocznie Administratora w razie powzi cia
wiedzy o tym, e osoba trzecia wesz"a w posiadanie Has"a. W braku powiadomienia, U ytkownik
Zarejestrowany mo e ponosi% ryzyko zwi$zane z korzystaniem przez osob trzeci$ z jego Konta.

10. U ytkownik Zarejestrowany, który nie jest stron$ Umowy dotycz$cej Us"ug Odp"atnych, mo e w ka dej
chwili usun$% swoje Konto z Serwisu. W tym celu U ytkownik Zarejestrowany powinien skontaktowa% si
za pomoc$ e-mail z Administratorem.
11. Usuni cie Konta powoduje trwa"e usuni cie z Serwisu Profilu i Strony U ytkownika.
§ 8. Naruszenie Regulaminu przez U ytkownika
1. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do innych celów sprzecznych z prawem lub niezgodnych z
Regulaminem i/lub Za"$cznikiem do Regulaminu dotycz$cego danej Us"ugi.
2. Niezale nie od konsekwencji wynikaj$cych z naruszenia prawa powszechnie obowi$zuj$cego,
Administrator uznaje za niedopuszczalne:
1) rozpowszechnianie tre ci pornograficznych;
2) uprawianie dzia"alno ci komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
3) przesy"anie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
4) wykorzystywanie Danych Osobowych innych U ytkowników w celach niezwi$zanych z
funkcjonowaniem Serwisu;
5) podejmowanie jakichkolwiek dzia"a*, poprzez które osoba lub podmiot je realizuj$cy w sposób
niedozwolony wp"ywa lub usi"uje wp"yn$% na U ytkowników, dzia"a% na ich szkod , szkod
Administratora lub innych podmiotów trzecich;
6) publikowanie na "amach Serwisu tre ci naruszaj$cych polskie lub mi dzynarodowe przepisy prawa,
dobre obyczaje lub normy moralne, obra aj$ce godno % lub naruszaj$ce dobra osobiste innych osób,
popieraj$ce radykalne postawy spo"eczne lub g"osz$ce takie pogl$dy (wszelkiego rodzaju
dyskryminacja rasowa, etniczna, ze wzgl du na p"e%, wyznanie itp.);
7) podejmowanie jakichkolwiek dzia"a* mog$cych zagrozi% bezpiecze*stwu lub integralno ci sieci i
us"ug telekomunikacyjnych;
8) naruszanie praw autorskich lub praw pokrewnych do Materia"ów udost pnianych przez
Administratora w Serwisie.
9) U ytkownik, który korzysta z Serwisu w sposób niedopuszczalny, opisany w ust. 2 podlega
sankcjom dotycz$cym ograniczenia korzystania z Serwisu obejmujacym:
10) Usuni cie Materia"ów lub Danych przekazanych do Serwisu przez U ytkownika;
11) Zawieszenie wykonywania Umowy poprzez blokad Konta lub Us"ugi, w zwi$zku z któr$ dosz"o
do naruszenia Regulaminu;
12) Rozwi$zanie Umowy i trwa"e usuni cie Konta z Serwisu.
13) W przypadku na"o enia sankcji przez Administratora, U ytkownikowi s"u y reklamacja na
zasadach przewidzianych Regulaminem.
13) Je eli naruszaj$ce Regulamin dzia"anie U ytkownika wyrz$dzi"o Administratorowi szkod , w
szczególno ci przez ograniczenie w ca"o ci lub cz ci dost pno ci Serwisu dla innych
U ytkowników, Administrator mo e dochodzi% od takiego U ytkownika roszcze* na drodze
s$dowej.
14) Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane Us"ugi je eli U ytkownik usun$" stan
naruszenia Regulaminu, o którym mowa w ust. 2 powy ej, z zastrze eniem, e ponowna blokada
Konta lub Us"ugi ze wzgl du na naruszenie Regulaminu, o którym mowa w ust. 2, b dzie
nieodwracalna
15) Konto mo e zosta% usuni te przez Administratora , co spowoduje trwa"e usuni cie Konta i Profilu z
Bazy Profili, je eli nast$pi jedno ze wskazanych poni ej zdarze*:
a) U ytkownik Zarejestrowany narusza postanowienia Regulaminu, w sposób, o którym
mowa w ust. 2 powy ej;
b) U ytkownik Zarejestrowany nie zalogowa" si ani razu do Serwisu przez okres 12
miesi cy od ostatniego zalogowania, chyba e nadal jest uprawniony do korzystania z
Us"ugi Odp"atnej;
c) U ytkownik Zarejestrowany nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora
w Regulamini;
d) U ytkownik Zarejestrowany w okresie 3 miesi cy od zablokowania Konta lub innych
poszczególnych us"ug Serwisu przez Administratora, nie dokona dzia"a* niezb dnych do

usuni cia przyczyn stanowi$cych podstaw zablokowania, chyba e nadal jest uprawniony
do korzystania z Us"ugi Odp"atnej;
e) U ytkownik Zarejestrowany podejmuje dzia"ania, które cho%by po rednio mog$ mie%
znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki U ytkownik nie ma dost pu,
b$dF te dzia"aniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez wzgl du na sposób
i techniki powy szych niedozwolonych dzia"a*;
f) W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu polegaj$cego na posiadaniu przez
U ytkownika Zarejestrowanego wi cej ni jednego Konta;
g) usuni te mog$ zosta% wszystkie Konta tego U ytkownika.
§ 9. Warunki techniczne
1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, maj$ znaczenie dla jego prawid"owego funkcjonowania, a tak e
dla bezpiecze*stwa Danych przechowywanych na Koncie w Serwisie.
2. Dost p i korzystanie z Serwisu mo liwe jest dla U ytkownika korzystaj$cego z komputera z dost pem do
internetu o przepustowo ci "$cza co najmniej 512 kilobitów/s;
§ 10. Licencja na Materia"y od U ytkownika
1. Administrator udost pnia funkcj wprowadzania i prezentowania w Serwisie Materia"ów lub Danych przez
U ytkowników Zarejestrowanych lub przesy"ania Materia"ów lub Danych do Administratora.
2. Administrator mo e udost pni% w Serwisie funkcj przesy"ania Danych lub Materia"ów do Serwisu lub do
Administratora, bez konieczno ci rejestracji lub bez konieczno ci logowania si na konto U ytkownika
Zarejestrowanego, przy czym korzystanie z tej funkcji wymaga ka dorazowego zaakceptowania
Regulaminu i wyra enia zgod na przetwarzanie Danych Osobowych, a tak e podania przez U ytkownika
adresu e-mail oraz Nick.
3. Zakres, sposób i zasady wprowadzania i prezentowania Materia"ów, informacji lub Danych pochodz$cych
od U ytkowników zale $ od konkretnej Us"ugi i podlegaj$ regu"om opisanym szczegó"owo na stronie
Serwisu dotycz$cej tej Us"ugi.
4. Z chwil$ wprowadzenia, udost pnienia lub przes"ania przez U ytkownika do Serwisu lub do
Administratora Materia"ów, informacji lub Danych U ytkownik udziela Administratorowi nieodp"atnej i
nieograniczonej czasowo ani terytorialnie zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku i/lub g"osu w
przekazywanych do Serwisu Materia"ach multimedialnych przez ich prezentacj za po rednictwem
Serwisu.
5. Zgoda wskazana w ust. 4 uprawnia Administratora do publikacji wizerunku i/lub g"osu U ytkownika w
takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, z zastrze eniem, e
publikacja w mediach odbywa% si b dzie tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie
wskazywa"y na powi$zania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpo redniego kontaktu z
U ytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail).
6. Wprowadzaj$c, udost pniaj$c lub przesy"aj$c Dane, informacje lub Materia"y do Serwisu lub do
Administratora, U ytkownik o wiadcza, e:
a. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Materia"y, Dane lub
informacje te mog"y by% udost pnione publicznie (rozpowszechnione) za po rednictwem Serwisu
oraz w innych mediach, w oparciu o zgody udzielone przez U ytkownika na podstawie innych
postanowie* Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b. wyra a zgod na oznaczanie tych Materia"ów, Danych lub informacji przez Administratora za
pomoc$ Loginu podanego w procesie Rejestracji lub Nick’u.
7. U ytkownik wprowadzaj$c, udost pniaj$c lub przesy"aj$c do Serwisu lub do Administratora Materia"y,
Dane lub informacje udziela Administratorowi nieodp"atnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie,
niewy"$cznej, licencji (obejmuj$cej prawa autorskie i prawa pokrewne), która mo e by% przenoszona lub
sublicencjowana przez Administratora bez odr bnej zgody U ytkownika, obejmuj$ca upowa nienie do
korzystanie z Materia"ów, Danych lub informacji przez Administratora, w ca"o ci lub we fragmentach na
nast puj$cych polach eksploatacji:

a) utrwalanie jak$kolwiek technik$ (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek no niku),
w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na ta mie magnetycznej, cyfrowo,
b) zwielokrotnianie jak$kolwiek technik$ (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek
no niku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na ta mie magnetycznej, cyfrowo,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pami ci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
e) publiczne udost pnianie w taki sposób, aby ka dy móg" mie% do nich dost p w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym (m.in. udost pnianie w internecie np. w ramach dowolnych stron
internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odp"atnych lub nieodp"atnych, w szczególno ci video
on demand, pay-per-view, dost pnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz
jakiejkolwiek innej), a tak e w ramach dowolnych us"ug telekomunikacyjnych z zastosowaniem
jakichkolwiek systemów i urz$dze* (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych,
komputerów stacjonarnych i/lub przeno nych, a tak e przekazów z wykorzystaniem wszelkich
dost pnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomoc$ telekomunikacyjnych sieci przesy"u
danych),
f) publiczne wykonanie,
g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomoc$ dowolnych urz$dze* analogowych i/lub cyfrowych
posiadaj$cych w szczególno ci funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video
np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych
lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 itp.),
h) wystawianie,
i) wy wietlanie,
j) u yczanie i/lub najem,
k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odp"atne lub
nieodp"atne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe
przez stacj naziemn$ m.in. za po rednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, po"$cze*
telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym
Internetu) itp.,
l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odp"atne lub
nieodp"atne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za po rednictwem satelity m.in.
przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, po"$cze* telekomunikacyjnych, telewizji
mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
m) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odp"atne lub
nieodp"atne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za po rednictwem platform
cyfrowych, sieci kablowych, po"$cze* telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL,
jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym internetu) itp.
n) nieodp"atnego wykorzystania wizerunku U ytkownika oraz innych osób utrwalonych w
wiadomo ciach, na zdj ciach lub w filmach i innych Materia"ach lub Danych nades"anych przez
U ytkownika,
o) wykorzystania wiadomo ci, zdj %, filmów i innych Materia"ach lub Danych zamieszczonych przez
U ytkownika w Serwisie w ró nych formatach, w tym w postaci drukowanej w ca"o ci lub we
fragmentach, wraz z prawem w"$czania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia
opracowa* (abstraktów),
p) umieszczania wiadomo ci, zdj %, filmów lub innych Materia"ach lub Danych zamieszczonych przez
U ytkownika w Serwisie w bazach danych,
q) wykorzystania wiadomo ci, zdj % filmów lub innych Materia"ach lub Danych zamieszczonych w
Serwisie przez U ytkownika, w celu promocji Serwisu.
8. U ytkownik upowa nia Administratora do redagowania, przerabiania, skracania nades"anych
Materia"ów, informacji lub Danych oraz "$czenia ich z innymi utworami, Materia"ami lub Danymi, jak
równie dostosowywania nades"anych Materia"ów, informacji lub Danych do wymogów Serwisu lub
portali internetowych Administratora, oraz programów telewizyjnych nadawanych przez
Administratora.
9. U ytkownik upowa nia Administratora do podania Login’u lub Nick’u U ytkownika w celu
identyfikacji U ytkownika, który przes"a" Dane lub Materia"y do Administratora lub udost pni" je w
Serwisie.

§ 11. Zasady odpowiedzialno ci Administratora
1. Administrator odpowiada za niewykonywanie lub nienale yte wykonywanie Us"ug obj tych Umow$ z
U ytkownikiem zgodnie z powszechnie obowi$zuj$cymi przepisami prawa.
§ 12. Ochrona i przetwarzanie Danych Osobowych
1. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Bazie
Profili jest Administrator.
2. Ka dy U ytkownik ma prawo wgl$du do swoich Danych Osobowych przetwarzanych przez
Administratora, prawo do poprawiania swoich Danych Osobowych oraz do $dania zaniechania ich
przetwarzania i ich usuni cia z Bazy Profili.
3. W celu realizacji uprawnie*, o których mowa powy ej nale y zwróci% si z odpowiednim $daniem na
pi mie na e-mail Administratora z dopiskiem: „Dane osobowe”.
4. Administrator nie udost pnia w aden inny sposób, ni to wynika z celu dzia"alno ci Serwisu lub zakresu
udzielonych zgód i o wiadcze*, Danych Osobowych U ytkownika innym administratorom danych bez
podstawy prawnej nakazuj$cej Administratorowi takie dzia"anie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich
stara*, aby Dane Osobowe by"y strze one w"a ciwie, a w szczególno ci w sposób przewidziany przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§ 13. Prawa autorskie i prawa pokrewne
1. Autorskie prawa maj$tkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako ca"o ci, oraz poszczególnych jego cz ci,
elementów graficznych, s"ownych lub muzycznych, w szczególno ci do logo Serwisu, jak równie prawa
kompozycji tych elementów i ich uk"adu na stronie internetowej przys"uguj$ Administratorowi.
2. Materia"y b d$ce utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych
podlegaj$ ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odr bnego
zastrze enia, w szczególno ci bez konieczno ci sk"adania adnych o wiadcze* przez Administratora lub
U ytkownika wprowadzaj$cego je do Serwisu.
3. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do tre ci i Materia"ów wprowadzanych przez Administratora i
udost pnianych w Serwisie dysponuje Administrator.
4. Zabronione jest bez zgody Administratora wyra onej na pi mie pod rygorem niewa no ci; kopiowanie,
rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w ca"o ci lub we fragmentach informacji,
Danych, Materia"ów lub innych tre ci prezentowanych w Serwisie, za wyj$tkiem przypadków
przewidzianych przez bezwzgl dnie wi$ $ce przepisy prawa powszechnego.
5. Postanowienia ust. 1–4 powy ej maj$ odpowiednie zastosowanie do b d$cych integraln$ cz ci$ Serwisu
baz danych podlegaj$cych ochronie na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
§ 14. Reklamacje
1. Reklamacje na dzia"anie Serwisu oraz poszczególnych Us"ug mog$ by% zg"aszane przez U ytkownika na
adres e-mail Administratora.
2. W reklamacji U ytkownik powinien wskaza% jej przedmiot, w szczególno ci opisa% Us"ug , której
reklamacja dotyczy, a tak e okoliczno ci uzasadniaj$ce reklamacj oraz przekaza% dane umo liwiaj$ce
kontakt z U ytkownikiem (np.: Login, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres
poczty elektronicznej).
3. Reklamacje b d$ rozpatrywane przez Administratora niezw"ocznie, w terminie nie d"u szym ni 14 dni od
zg"oszenia reklamacji.
4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zg"oszenia uwa a si za uznanie zasadno ci
reklamacji.

5. U ytkownik wyra a zgod dla Administratora na ingerencj w struktur techniczn$ Konta U ytkownika, w
celu zdiagnozowania nieprawid"owo ci w funkcjonowaniu Us"ug, a tak e na dokonywanie zmian lub ka de
inny oddzia"ywanie na stron techniczn$ Konta, celem przywrócenia prawid"owego dzia"ania samego
Konta lub Us"ugi, b$dF w celu jego modyfikacji zgodnie z $daniem reklamacji U ytkownika.
6. W sytuacji, gdy zg"oszenie reklamacyjne nie zawiera danych umo liwiaj$cych kontakt z U ytkownikiem,
Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
7. Wniesienie przez U ytkownika reklamacji, a tak e jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania
przez Administratora, nie wp"ywa na uprawnienie U ytkownika do dochodzenia roszcze* na drodze
s$dowej zgodnie z obowi$zuj$cymi przepisami prawa.
§ 15. Zasady obowi$zywania i zmiany Regulaminu
1. Regulamin niniejszy wchodzi w ycie z dniem 24.10.2015
2. Proponowane przez Administratora zmiany Regulaminu oraz Za"$czników do Regulaminu, wraz z
terminem ich wej cia w ycie, b d$ udost pniane U ytkownikom w taki sam sposób, w jakiej zawarto z
nimi Umow . Zostan$ tak e udost pnione w Serwisie wraz z informacj$ o proponowanej zmianie
Regulaminu.
3. U ytkownik Zarejestrowany b d$cy stron$ Umowy zawartej na czas nieoznaczony, w szczególno ci
U ytkownik b d$cy stron$ Umowy dotycz$cej Us"ug Odp"atnych zawartej na czas nieoznaczony, który nie
akceptuje proponowanej zmiany Regulaminu, mo e wypowiedzie% Umow z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynosz$cego jeden miesi$c od ostatniego dnia miesi$ca, w którym udost pniono
U ytkownikowi proponowane zmiany w Regulaminie. Wypowiedzenie mo e nast$pi% poprzez przes"anie
stosownego o wiadczenia U ytkownika na adres e-mail Administratora
4. U ytkownikowi b d$cemu stron$ Umowy dotycz$cej Us"ugi Odp"atnej na Czas Dost pu, Us"uga Odp"atna
wiadczona jest przez Administratora zgodnie z Regulaminem i Za"$cznikiem do Regulaminu
obowi$zuj$cym w dniu zawarcia Umowy do up"ywu Czasu Dost pu, na jaki zawarto Umow .
§ 16. Postanowienia ko*cowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje si przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie spory b d$ rozpoznawane przez w"a ciwe polskie s$dy powszechne.
3. Wszelkie informacje o naruszeniach przez U ytkownika Regulaminu nale y kierowa% na adres e-mail
Administratora
4. Regulamin wchodzi w ycie 10.09.2015 r.

