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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU MUSICAIDER – POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne
1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora
Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku z prowadzeniem przez niego Portalu internetowego
Musicaider.
2. Administratorem Danych Osobowych jest: Krzysztof Jóźwiak, zamieszkały w 90-452 Łódź, ul. Radwańska
19, lok. 32, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Impresariat Krzysztof Jóźwiak” z siedzibą w 90452 Łódź, ul. Radwańska 19, lok. 32, NIP: 7252061281, REGON: 1014360737, e-mail: biuro@musicaider.com

§2 Dane osobowe przetwarzane przez MUSICAIDER
1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe – ich podanie jest niezbędne do korzystania z Portalu:
a. Login (znaki alfanumeryczne, od 3 do 20 znaków);
b. Hasło (minimu 8 znaków)
c. E-mail
d. Typ Użytkownika (Fan, Artysta, Organizator, Media. Inny Podmiot)
2. Administrator może ponadto przetwarzać inne Twoje dane osobowe, jeśli zdecydujesz się je podać (ich podanie
nie jest niezbędne do korzystania z Portalu, ale może ułatwić korzystanie z niego lub umożliwić dostęp do
niektórych funkcji):
a. Imię
b. Nazwisko
c. Pseudonim
d. Data urodzenia
e. Miejsce urodzenia
f. Imiona rodziców
g. PESEL
h. Numer i seria dowodu osobistego
i. REGON
j. Wykształcenie
k. Zatrudnienie
l. Miejsce pracy
m. Nazwa zespołu
n. Informacje o karierze, doświadczenie zawodowe
o. Numer identyfikacji podatkowej
p. Kraj pochodzenia
q. Kraj zamieszkania
r. Miejsce zamieszkania
s. Telefon
t. Numery komunikatorów internetowych (Skype, gadu-gadu itp.)
u. Dodatkowe informacje
v. Ulubione gatunki muzyczne
w. Ulubieni artyści
x. Opisy i charakterystyka
y. Dyskografia
z. Typ użytkownika
aa. Kalendarz imprez
bb. Zdjęcie
cc. Numer rachunku bankowego, nazwa i oddział banku
dd. Numer paszportu
3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 2, zbierane są
a. W drodze elektronicznej – poprzez stronę internetową Portalu;
b. W drodze tradycyjnej – przy podpisywaniu umów z Użytkownikami.
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4. Dodanie Zdjęcia następuje poprzez dodanie pliku w akceptowanych formatach JPG, GIF, PNG, maksymalny
rozmiar pliku to 1 MB. Pliki o większym rozmiarze lub w innych formatach mogą nie być akceptowane.
5. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie adresu loginu oraz hasła.
6. Użytkownika Administrator może odszukać na podstawie e-maila i innych danych osobowych.
7. Ponadto dla Administratora widoczny jest także numer IP komputera, z którego Użytkownik korzysta.
8. Możesz włączyć w przeglądarce opcję „Zapamiętaj mnie”, co powoduje zapamiętanie loginu i hasła. Czynisz
to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność, jesteś wówczas zobowiązany do podjęcia odpowiednich
środków zabezpieczających przed zalogowaniem się do Konta przez nieuprawnioną osobę.
9. W przypadku zapomnienia hasła, masz możliwość jego zresetowania przez w sposób następujący:
a. Podajesz login;
b. Wybierasz opcję „resetuj hasło”
c. Na Twój e-mail zostaje wysłany linkiem do zresetowania hasła
d. Następnie podajesz nowe hasło (2 razy z opcją powtórz hasło)
e. Następnie możesz zalogować się do Portalu podając nowe hasło.
10. Ponadto możemy przetwarzać (jak każdy Portal internetowy) tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują
sposób korzystania przez Ciebie z Portalu, takie jak:
a. Adres IP;
b. Logi cyfrowe;
c. Informację o skorzystaniu z Ciebie z Portalu
d. Typ przeglądarki;
e. Nazwa domeny;
f. Typ systemu operacyjnego.

§3 W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?
1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu korzystania przez Ciebie z Portalu, w szczególności
zawierania umów, w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi przez Nas rozliczeń z Użytkownikami oraz
komunikacji z Użytkownikami, w szczególności mogą być przetwarzane przez Nas::
 W celu przeprowadzenia konkursów, np. do powiadomienia o zwycięstwie oraz promowania kolejnych
produktów – w przypadku gdy na Portalu organizowane będą Konkursy – jeśli wyrazisz na to zgodę;
 W celu wysyłania Ci informacji handlowej przez Nas oraz przez podmioty z Nami współpracujące –
jeśli wyrazisz na to zgodę;
 W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji
użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług
świadczonych przez Nas oraz uczestnictwa w Naszym programie lojalnościowym – jeśli wyrazisz na
to zgodę. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketowych wyrażasz także zgodę na
nieusuwanie wszelkich oznaczeń identyfikujących Ciebie lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej
albo system teleinformatycznym, z którego korzystasz.
2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, możesz odwołać w każdym czasie.

§4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?
1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:
o Administrator
o Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane ze Portalem (np. programiści,
informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system – w
zakresie określonym przez Administratora, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych;
o Nasi Partnerzy, współpracujący z Nami – za zgodą Użytkownika
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o Operatorzy płatności – w zakresie danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności, tj.:


E-card – w celu rozliczeń finansowych i dokonywania płatności z Konta – eCard Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 11, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym
16.840.000,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040 – w zakresie obsługi
następujących płatności
ePrzelewy:
- mTransfer (mBank)
- MultiTransfer (mBank),
- Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.),
- Płacę z Nordea (Nordea),
- Przelew24 (BZ WBK),
- Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy),
- Przelew z BPH,
- Płacę z iPKO (PKO BP S.A),
- Płacę z Inteligo (Inteligo),
- Pekao24przelew,
- Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.),
- Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.),
- Płacę z Alior Sync (Alior Bank S.A.)
- MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.),
- Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.),
- Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.),
- Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.),
- Crédit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.),
- db Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.)
- iKO (PKO BP S.A).
- Płacę z INVEST-BANKIEM (Invest Bank S.A.)
- PeoPay (Bank PeKaO S.A.)
- Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.)
- Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.)
Przelewy półautomatyczne:
- Kredyt Bank S.A.,
- Raiffeisen Bank Polska S.A.,
- Bank Spółdzielczy we Wschowie,
- Bank Pocztowy S.A.,
- Bank DnB Nord Polska S.A.

o Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione
na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz
w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

§5 Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?
Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer dedykowany, na którym znajduje się Portal jest
wydzierżawiany przez DIGITAL 2 Maciej Tomaszewski, ul. Św. Ducha 9/2, 64-000 Kościan, NIP 698-171-87-04.
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Środki te zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych
drogą elektroniczną.

§6 Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi. Czy mogę poprosić o ich usunięcie?
1. Po podaniu Danych Osobowych są one przechowywane w Naszej bazie. Możesz jednak w każdym czasie
poprosić o ich usunięcie z bazy.
2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:
 są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z
Portalu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania,
częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba
że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;
 są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;
 są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
 w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w
transmisji przekazów.
2. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Portalu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub
obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia
twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz
treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Portalu. Dlatego zawsze korzystaj z Portalu w sposób
zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

§7 Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?
Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania
uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z
Portalu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa.
1. Zamian danych, których podanie jest obowiązkowe dla korzystania z Portalu (określone w §2 ust. 1 odbywa się
w zakładce „Dane rejestracyjne”.
2. Zamian danych, których podanie nie jest obowiązkowe dla korzystania z Portalu (określone w §2 ust. 2 odbywa
się zakładce „Edycja Profilu”)
3. Wyrejestrowanie się z Portalu następuje poprzez zakładkę „Usuń Konto”.

Polityka Cookies
1. Portal może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas
korzystania ze strony Portalu, aby Usługodawca widział, jaką stronę wyświetlić Użytkownikowi. Ciasteczka
pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak
również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu.
2. Możesz określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na
zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w
przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub modyfikacja warunków ich
wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak spowodować pewne
utrudnienia.
3. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (tj. np.
komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych
danych osobowych.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU MUSICAIDER – KODEKS UŻYTKOWNIKA PORTALU MUSICAIDER
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
Niniejszy Załącznik jest integralną częścią Regulaminu świadczenia usług Portalu MusicAider.com.
Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Załącznika. Do Załącznika mają zastosowanie wszystkie
przepisy Regulaminu.
Nasz Portal opiera się o Treść zamieszczoną (dostarczoną) przez Użytkowników (Web 2.0). Zgodnie z
ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zakazane jest dostarczanie przez
Użytkowników treści bezprawnych.
Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie poprzez „Treści bezprawne” rozumie się treści sprzeczne z
przepisami prawa, Regulaminem (w szczególności Złącznikiem nr 2 - Kodeks Użytkownika Portalu
MusicAider), zasadami współżycia społecznego, uczciwej konkurencji, Netykiety lub dobrymi obyczajami,
naruszająca prawa osób trzecich, w szczególności dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub
przemysłowej, a także takie, do których zamieszczania lub przechowywania nie masz uprawnień lub
nielicujące z dobrym imieniem lub renomą Portalu jak i takie, które mogą negatywnie wpłynąć na dobre imię
lub renomę Portalu, treści erotyczne, pornograficzne, o niskim poziomie merytorycznym, zamieszczone w
jakiejkolwiek formie, zarówno bezpośrednio jak i w formie linków do takich treści, bezpośrednich,
pośrednich jak i głębokich (tzw. deep link).
Pamiętaj, iż zamieszczając jakąkolwiek Treść, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki jej
zamieszczenia na Portalu.
O ile Regulamin Portalu nie stanowi inaczej lub nie postanowimy inaczej, jakakolwiek Treść zamieszczana
lub przechowywana przez Ciebie na Portalu).
1.

2.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
3.
4.

nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego ani naruszać cudzych dóbr osobistych,
danych osobowych, praw autorskich czy innych praw własności intelektualnej, tajemnicy handlowej czy
tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej;
nie może zawierać treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub
naruszających zasady Netykiety, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego i zasady uczciwej
konkurencji, w szczególności:
wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, ksenofobii lub konfliktów;
propagujących przemoc;
wulgarnych, obraźliwych, naruszających zasady dobrego wychowania;
wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd;
dotyczących towarów lub świadczenia usług, które nie istnieją lub co do których Użytkownik nie ma
uprawnień;
fałszujących lub nie podających rzeczywistych właściwości lub cech towarów lub usług (takich jak
rozmiar/metraż, przebieg, wiek, cena, lokalizacja, wynagrodzenie i tym podobne);
dotyczących świadczenia usług uznanych ogólnie za naganne, jak prostytucja, piramidy finansowe, lichwa.
dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego
(w systemie MLM) lub w innym systemie podobnym;
zawierających informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych, grach
losowych, zakładach wzajemnych oraz grach na automatach i na automatach o niskich wygranych;
dotyczących sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac zaliczeniowych, magisterskich,
licencjackich i podobnych, jak również bezpośredniej pomocy przy zdawaniu jakichkolwiek zaliczeń,
kolokwiów lub egzaminów;
dotyczących telepracy polegającej na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej (spamu).
Treści nie mogą zawierać odnośników do portali internetowych konkurencyjnych dla Portalu lub mogących
być konkurencyjnymi dla Portalu, jak i reklamy takich portali.
Treści nie mogą zawierać materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub innych naruszających
chronione prawem dobra osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej (prawa autorskie i
prawa pokrewne, prawa wynalazcze, prawa ze znaków towarowych prawo do wizerunku oraz dobra osobiste,
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5.

jak część, dobre imię) lub danych osobowych osób trzecich (numery telefonów, zdjęcie). Musisz pamiętać o
tym, iż właściciele praw własności intelektualnej i osoby, których dobra osobiste zostały naruszone, mogą
informować Nas o przypadkach naruszenia ich praw wraz z prośbą o uniemożliwienia dostępu do
zamieszonych przez Ciebie treści. Jeśli informacja taka będzie wiarygodna, przepisy prawne zobowiązują nas
do uniemożliwienia dostępu do takich Treści.
Treści nie mogą zawierać wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym
Użytkownikom Portalu, jak i „łańcuszków internetowych”;
Pamiętaj o swoich podstawowych obowiązkach jako Użytkownika Portalu, iż nie będziesz:

1. podejmować działań, które nadmiernie obciążają infrastrukturę Portalu lub zakłócają poprawne jego
funkcjonowanie;
2. kopiował, modyfikował ani rozpowszechniał treści tworzonych przez inne osoby bez ich oraz naszej wyraźnej,
pisemnej zgody;
3. korzystał z jakiegokolwiek robota (spidera, scrapera) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w
jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony Portalu i gromadzić pochodzące z niej treści bez naszej wyraźnej
pisemnej zgody;
4. korzystał z danych osobowych innych Użytkowników, dostępnych w Portalu w celu innym niż dozwolone w
Regulaminie, w szczególności nie będziesz wysyłał im niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub
zbierał te dane w innych celach;
5. omijał podejmowanych przez nas Uprawnień, jeśli będziemy zmuszeni do ich podjęcia;
6. kopiował, rozpowszechniał, modyfikował treści pochodzących z Portalu bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody,
dezasemblował ani dekompilował, odtwarzał ani podejmował żadnych innych prób w celu poznawania kodu
źródłowego serwisu. Wolno Ci jedynie wykorzystywać te elementy Serwisu, które sam dodałeś (tj.
zamieszczone przez Ciebie Portalu).
W celu dokładnego zapoznania się z Twoimi obowiązkami przeczytaj Regulamin.
Jeśli Treści zawierają lub mogą zawierać elementy naruszające lub mogące naruszać niniejsze zasady, to
Użytkownik zobowiązany jest przed zamieszczeniem tej Treści, treści te wykreślić w sposób
uniemożliwiający ich odczyt w jakikolwiek sposób.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konsekwencje zamieszczenia Treści bezprawnych
możliwość uniemożliwienia przez Nas dostępu do tej Treści;
ograniczenie korzystania z niektórych funkcji Portalu na czas określony lub nieokreślony;
zawieszenie Twojego Konta na czas określony lub nieokreślony;
Ban – rozwiązanie z Tobą na zawsze umowy o korzystanie z Portalu bez możliwości Twojej ponownej
Rejestracji;
Ponosisz pełną odpowiedzialność (w tym odszkodowawczą) za wszelkie skutki zamieszczenia Treści
bezprawnych wobec Portalu jak i wszelkiej innej osoby;
Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż zamieszczenie Treści bezprawnej wypełnia znamiona przestępstwa,
możemy zawiadomić o tym fakcie organy ścigania.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU MUSICAIDER – PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
Niniejszy Załącznik jest integralną częścią Regulaminu świadczenia usług Portalu Musicaider.com.
Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Załącznika. Do Załącznika mają zastosowanie wszystkie
przepisy Regulaminu.
Zgodnie art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie ponosimy odpowiedzialności za
przechowywane na Portalu Treści. Zgodnie z art. 15 tej ustawy nie mamy również obowiązku sprawdzania
przekazywanych, przechowywanych lub udostępnionych przez Ciebie Treści i nie robimy tego. Jednakże
mamy obowiązek uniemożliwić dostęp do nich w dwóch wypadkach:
- w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi
działalności (np. z Policji, prokuratury);
- w przypadku uzyskania innej wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z
nimi działalności. Taką wiadomość możemy otrzymać od dowolnej osoby. Jeśli zauważyłeś, że jakakolwiek
Treść na Portalu jest bezprawna (lub bezprawna jest związana z nią działalność) poinformuj Nas o tym przez
opcję „Zgłoś Naruszenie”, a my, po dokonaniu weryfikacji, czy Twoja wiadomość jest wiarygodna,
uniemożliwmy dostęp do takiej Treści.
Przykładem bezprawnej Treści mogą być np. utwory naruszające Twoje prawa autorskie, logotypy
naruszające prawa ze znaków towarowych czy treści naruszające dobra osobiste, np. zamieszczenie Twojego
zdjęcia bez Twojej zgody. W takim wypadku zgłoś takie podejrzenie do Nas.
Aby zgłosić Naruszenie, wypełnij prawidłowo formularz „Zgłoś Naruszenie”. Masz możliwość otrzymania
potwierdzenia zgłoszenia, przez wybór opcji „Prześlij mi kopię wiadomości”. Informacje wymagane w
formularzu „Zgłoś Naruszenie” są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że osoby zgłaszające naruszenie
podają prawdę, są uprawnionymi stronami albo ich upoważnionymi przedstawicielami. Ponadto ma to nam
umożliwić jednoznaczne rozpoznanie Treści, do której dostęp mamy uniemożliwić.
Twoje Zgłoszenie powinno zawierać:
Twoje dane kontaktowe;
Imię i nazwisko (nazwę i firmę);
Adres zamieszkania;
Adres e-mail;
Wskazanie rodzaju i zakresu naruszenia;
Wskazanie, o jaką dokładnie Treść chodzi (np. konkretny utwór, konkretne zdjęcie, konkretny logotyp);
Podanie informacji umożliwiających nam zlokalizowanie miejsca, gdzie znajduje się Treść, do której dostęp
mamy uniemożliwić (dokładny link i określenie miejsca na podstronie);
8. Uzasadnienie;
9. Ewentualne dowody na poparcie zgłoszenia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Nas podanych przez Ciebie w Zgłoszeniu danych
osobowych dla potrzeb weryfikacji Twojego Zgłoszenia i uniemożliwienia dostępu do wskazanej przez Ciebie
w nim Treści (akceptując odpowiedniego checkboxa).
Jeżeli Zgłoszenie nie zawiera wszystkich wyżej wymienionych elementów, możemy odmówić jego
rozpatrzenia, w tym wypadku najpierw wezwiemy Cię do jego uzupełnienia.
Jeśli uznamy, iż Twoje zgłoszenie (wiadomość) jest wiarygodne, uniemożliwimy dostęp do wskazanej przez
Ciebie Treści, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu Użytkownika, który tą Treść zamieścił o zamiarze
uniemożliwienia dostępu do tej Treści.
Pamiętaj, że dokonując zgłoszenia, bierzesz na siebie pełną prawną i finansową odpowiedzialność za
prawidłowość informacji w nim podanych i zasadność takiego zgłoszenia. Jeśli wskutek niezasadnego
zgłoszenia uniemożliwimy dostęp do Treści, będziemy mogli dochodzić od Ciebie odszkodowania lub innych
roszczeń prawem przewidzianych. W związku z tym:

7

8
1. Zgłoszenie naruszenia praw winno być poparte stosownymi dowodami, np.
a. w przypadku zgłoszenia naruszenia praw do logotypu – opinią rzecznika patentowego lub kancelarii prawnej;
b. w przypadku zgłoszenia naruszeń praw autorskich – opinią biegłego z dziedziny muzykologii czy opinią
rzecznika patentowego lub kancelarii prawnej;
2. jeśli występujesz w imieniu firmy, której prawa zostały rzekomo naruszone, konieczne jest przedstawienie
dokumentów potwierdzających Twoje umocowanie do reprezentacji w imieniu tej firmy (np. pełnomocnictwo,
odpis z właściwego rejestru – np. KRS);
3. w przypadku wątpliwych zgłoszeń, jeśli zdecydujemy się na uniemożliwienie dostępu do treści, możemy od
Ciebie żądać kaucji na zabezpieczenie naszych ewentualnych roszczeń przeciwko Tobie, gdyby okazało się,
że nie było podstaw do uniemożliwienia dostępu do Treści. Wysokość tej kaucji określimy uwzględniając
wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności rodzaj Treści, jakie mamy usunąć, rodzaj Użytkownika, które
ją zamieścił, potencjalne zyski, które można czerpać z zamieszczenia tej Treści, zarzuty stawiane w zgłoszeniu
jak i ich wiarygodność. Brak wpłacenia kaucji w terminie może spowodować, iż nie dokonamy uniemożliwienia
dostępu do Treści.
Informując Użytkownika, który zamieścił Treść, objętą Twoim zgłoszeniem, o zamiarze uniemożliwienia
dostępu do tej Treści, wyznaczmy mu termin 3 (trzech dni) na ustosunkowanie się do tego zamiaru. Po upływie
tego terminu uniemożliwiamy dostęp do Treści, chyba że wyjaśnienia Użytkownika dają podstawę do tego, by
nie uniemożliwiać dostępu do Treści.
Jeśli otrzymamy urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi
działalności, uniemożliwiamy dostęp do tej treści bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.
Ponadto nie mamy obowiązku informowania o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści w następujących
przypadkach:
4. Gdy opóźnienie w uniemożliwieniu dostępu do Treści grozi Nam lub innej osobie szkodą;
5. Gdy naruszenie prawa lub Regulaminu przez zamieszczającego Treść jest wysoce prawdopodobne w świetle
zasad doświadczenie życiowego;
6. Gdy natychmiastowe uniemożliwienie dostępu do Treści jest oczywiście uzasadnione.
Przykładami mogą być tu sytuacje, gdy np. na Portalu zamieszczono zdjęcie o charakterze pornograficznym,
treść oczywiście wulgarną, obrażającą innego użytkownika, zachęcającą do popełnienia przestępstwa itp.
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