Regulamin serwisu mojegotowanie.pl
§ 1 DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:.
Administrator/Burda - Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710, właściciel i administrator serwisu
internetowego mojegotowanie.pl;
Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy, dostępny pod domeną internetową
mojegotowanie.pl;
Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia
przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że
posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu, w szczególności,
która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji w Serwisie i
zamieszcza własne Treści;
Gość - niezarejestrowany i/lub niezalogowany użytkownik Serwisu;
Formularz rejestracyjny – dostępna w Serwisie strona www, za pośrednictwem której
Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie podając wymagane dane;
Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór
zasobów w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i
innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, w tym umieszcza swoje Treści w Serwisie, z
którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy za pomocą dostępnych mechanizmów zbiorem
zasobów; w ramach Konta gromadzone są ponadto dane Użytkownika oraz informacje o jego
działaniach w ramach Serwisu;
Nick – unikalna nazwa zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie;
Treści – materiały zamieszczone w Serwisie i/lub dostarczane Administratorowi przez Użytkownika,
w szczególności pliki multimedialne, audiowizualne, graficzne, muzyczne, tekstowe, zdjęcia, linki do
innych stron internetowych, itp.;
Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.;
Przedsiębiorca któremu przysługują uprawnienia Konsumenta - oznacza osobę fizyczną
zawierającą Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wynika, że
nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną zawarta na czas nieokreślony między Użytkownikiem a Administratorem z chwilą
dokonania rejestracji w Serwisie;
Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego mojegotowanie.pl.

§ 2 POSTANOWIENIA WSTEPNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w tym prawa oraz obowiązki jego
Użytkowników i Administratora, warunki zawierania i rozwiązywania oraz odstępowania od Umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną, procedurę publikacji Treści oraz tryb postępowania
reklamacyjnego.
2. Każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym zainteresowana lub korzystająca z możliwości
zamieszczania własnych Treści ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem
adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefon wskazanych w zakładce „Kontakt”
Serwisu.
3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu, jak
również do Gości. Przeglądanie większości zasobów Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga
rejestracji, przy czym część funkcji dostępnych w Serwisie, w tym możliwość zamieszczania
własnych Treści - wymaga dokonania uprzedniej rejestracji.
4. Zarówno Użytkownik jak i Gość obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich
i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Zabronione jest podejmowanie
jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym
ingerowanie w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczanie Treści o
charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego
przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych
Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp., jak również korzystanie z
jakichkolwiek programów/skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu
takich jak wirusy, boty, etc.
5. Poszczególne elementy Serwisu w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logo, układ,
oprogramowanie oraz treści a także inne rozwiązania techniczne i baza danych podlegają ochronie
prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego
elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu lub w sposób
wyraźnie dopuszczający do takiego wykorzystywania przez obowiązujące przepisy prawa.
6. Użytkownicy Serwisu mogą być premiowani przez Administratora za aktywność w ramach
Serwisu – zgodnie z systemem bonusów, którego zasady publikowane są w ramach Serwisu.
7. Administrator może dodatkowo nagradzać Użytkowników według kryterium aktywności,
wypowiedzi, zaangażowania w tworzenie zawartości Serwisu oraz za całokształt aktywności i inne

czynniki w dowolny sposób w tym również finansowy, jak również może zaprosić niektórych
Użytkowników do współpracy.
§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu prawidłowego korzystania z wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach Serwisu
niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne) z
dostępnym połączeniem z siecią Internet;
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów
hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, obsługującej język
oprogramowania JavaScript;
c) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji – posiadanie konta poczty elektronicznej
(adresu email);
d) Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce internetowej
zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash;
§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ REJESTRACJA
1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed rejestracją w Serwisie każdy Użytkownik
powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

2. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z większością jego zawartości (poza
wyraźnie zastrzeżonymi dla zarejestrowanych Użytkowników, w tym możliwością zamieszczania
własnych Treści) posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia
jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez
użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
3. Część wyodrębnionych zasobów Serwisu, w tym możliwość zamieszczania własnych Treści są
dostępne wyłącznie dla tych Użytkowników Serwisu, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu –
stosownie do publikowanych w Serwisie zasad rejestracji, poprzez wypełnienie odpowiedniego
Formularza rejestracyjnego oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Rejestracja w Serwisie oraz korzystnie z serwisu jest bezpłatne.
5. Aby zarejestrować się w Serwisie należy wypełnić w sposób kompletny (co najmniej rubryki oznaczone
jako obowiązkowe) oraz wysłać zgodnie z podanymi informacjami Formularz rejestracyjny.

6. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych podanych przez Użytkowników
zawartych w Formularzu rejestracyjnym. Dane wskazane w Formularzu rejestracyjnym jako
obowiązkowe są niezbędne do utworzenia Konta i prawidłowej rejestracji. Po wypełnieniu danych
w Formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość
potwierdzająca dokonanie rejestracji oraz z loginem i hasłem Użytkownika.

7. Wraz z dokonaniem rejestracji, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego
Regulaminu oraz składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące znajomości treści Regulaminu oraz
spełniania wszystkich określonych w Regulaminie wobec Użytkowników wymagań i warunków. W
szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać podejrzenie o podaniu nieprawdziwych
danych, Administrator może uzależnić rejestrację Użytkownika od uwiarygodnienia podanych przez
niego danych.
8. W wyniku prawidłowej rejestracji i utworzenia Konta w Serwisie następuje zawarcie pomiędzy
Administratorem a Użytkownikiem nieodpłatnej, zawartej na czas nieoznaczony Umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Użytkownika.

9. Po prawidłowej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta przypisanego do niego w
Formularzu rejestracyjnym. Po założeniu konta Użytkownik może zamieszczać, modyfikować w
Serwisie własne Treści, stosownie do funkcji dostępnych w Serwisie oraz na zasadach określonych w
§ 5 poniżej. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Serwisie swojej nazwy
Użytkownika (Nicka) i hasła (logowanie).
10. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym. W
przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien zaktualizować swój
profil na Koncie, przy czym dane oznaczone w Formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, nie
mogą być przez Użytkownika usuwane w trakcie korzystania z usług Serwisu, a w takiej sytuacji
Użytkownik może usunąć całe Konto.
11. Każda osoba może utworzyć tylko jedno Konto, niedopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie,
odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie swojego Konta innym osobom bądź
przekazywania innym osobom hasła do swojego Konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed
dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami
włamania na Konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych
z Kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli
Użytkownik loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać
hasła dostępu do Serwisu.
12. Administrator może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana
w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest
ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem lub narusza dobra osobiste.
13. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie Konta w sposób zgodny z
obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego
Regulaminu. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez niego hasłem.
14. Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Konta
a) Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa
i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) zastosowany przez Użytkownika Nick (nazwa konta) narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich
(w tym prawa autorskie i pokrewnych oraz prawa osobiste), niniejszy Regulamin i/lub dobre
obyczaje;

c) bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone; w takiej sytuacji Administrator może uzależnić
dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego
Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik odzyskuje dostęp do pierwotnego Konta;
d) zamieszczone przez Użytkownika Treści są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa
i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
15. Jeśli Konto danego Użytkownika zostało usunięte z przyczyn wskazanych w niniejszym
Regulaminie, w szczególności określonych w pkt. 14 powyżej, Administrator jest uprawniony do
umożliwienia innym Użytkownikom stosowania loginu (nazwy Konta) należącego do
Użytkownika zamkniętego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
16. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Klienta w każdej chwili. Wypowiedzenie
w/w Umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania
przyczyn. Wypowiedzenia w/w Umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego
oświadczenia na adres mailowy Serwisu wskazany w zakładce „Kontakt” na stronach internetowych
Serwisu lub też pisemnie na adres Administratora podany w §1 powyżej.
Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkować będzie zablokowaniem i
usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie. Po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu
Umowy, Administrator usunie wskazane Konto w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, przy
czym usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem z Serwisu zamieszczonych przez Użytkownika Treści,
które będą przechowywane i archiwizowane w Serwisie, ani na udzieloną Administratorowi
licencję, o której mowa w §6.
17. W ramach Serwisu mogą być prezentowane materiały reklamowe i/lub oferty handlowe innych
podmiotów współpracujących z Usługodawcą (w szczególności e-sklepów). Usługodawca Serwisu nie
jest sprzedawcą, usługodawcą ofert prezentowanych w Serwisie ani też stroną transakcji
dokonywanej przez użytkowników w ramach prezentowanej w Serwisie oferty podmiotów
współpracujących z Usługodawcą. W szczególności Serwis nie jest autorem informacji lub oferty
handlowej, prezentowanej w ramach Serwisu, a jedynie witryną internetową zawierającą
informatyczne narzędzia internetowe umożliwiające użytkownikom wgląd do informacji
handlowych, zwłaszcza cen w e-sklepach na podstawie publicznie dostępnych danych lub cenników
dostarczanych przez podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Tym samym, Usługodawca nie
odpowiada za aktualność, zupełność ani rzetelność informacji, co do przedmiotu oferty e-sklepu.
Usługodawca Serwisu dokłada wszelkich starań w zakresie prezentacji ofert podmiotów
współpracujących z Usługodawcą w Serwisie, jednak z uwagi na ogromną ilość danych nie
gwarantuje, że wszystkie prezentowane ceny są aktualne i zgodne z rzeczywistością. Aby sprawdzić
aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością, użytkownik powinien przejść do witryny
internetowej podmiotu współpracującego – sklepu internetowego, z którego oferta pochodzi i w
razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się bezpośrednio z obsługą e-sklepu.
Użytkownik korzystając z Serwisu w taki sposób, że przechodzi z Serwisu (adres URL) do e-sklepu,
musi skonfrontować prezentowane przez Serwis dane, w szczególności dotyczące:
- cen usług i produktów prezentowanych w Serwisie,

- informacji na temat cech usług i produktów prezentowanych w Serwisie,
- prawidłowości identyfikacji usług i produktów, w tym towarów sprzedawanych w e-sklepach, z
których informacje handlowe i/lub oferty prezentowane są w Serwisie
- prawidłowości przypisania zdjęć i wszelkich materiałów audiowizualnych poprzez sprawdzenie ich
na stronie docelowej e-sklepu.
W przypadku różnicy w danych (tj. rozbieżności pomiędzy danymi prezentowanymi w Serwisie, a
prezentowanymi na stronie e-sklepu), dane na docelowej stronie sklepu internetowego (np. opis,
cechy i cena towaru na stronie internetowej sklepu) są jedynymi danymi wiążącymi dla użytkownika i
dla esklepu. Transakcja zakupu produktu i/lub usługi pomiędzy użytkownikiem a e-sklepem odbywa
się na warunkach określonych przez e-sklep, a w szczególności określonych w regulaminie e-sklepu
oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Tym samym Usługodawca nie odpowiada za
transakcje realizowane przez e-sklep, w tym za przebieg transakcji oraz roszczenia z tym związane, za
które wyłącznie odpowiada dany e-sklep.
§ 5 TREŚCI ORAZ WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
1. Zarejestrowani Użytkownicy Serwisu, mogą samodzielnie zamieszczać w Serwisie dowolne Treści
(w szczególności filmy, pliki multimedialne, audiowizualne, graficzne, muzyczne, tekstowe, zdjęcia,
linki do innych stron internetowych, komentarze, opinie, obrazki, itp.), w zależności od dostępnych
funkcji w ramach Serwisu. Treści zamieszczane przez Użytkownika muszą być zgodne z przepisami
prawa i niniejszym Regulaminem, przy czym Administrator, jako podmiot dostarczający jedynie
platformy technicznej, umożliwiającej Użytkownikom umieszczanie w niej dowolnych Treści
skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców sieci, nie odpowiada za zgodność tych Treści w
szczególności z obowiązującymi przepisami prawa, normami etycznymi, czy też internetową
netykietą. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych Treści pod kątem ich zgodności z przepisami
prawa, prawdziwości, rzetelności i skuteczności, nie odpowiada również za regulamin i politykę
ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli stron internetowych, których linki zostały
umieszczone przez Użytkownika, ani za treść informacji tam zawartych. Administrator nie ponosi
ponadto odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkownika oraz osoby trzecie,
a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi
odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika.
Użytkownik zamieszczający Treści, w tym linki do stron internetowych osób trzecich i/lub własnych,
rozpowszechnia je na własną odpowiedzialność i jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie
roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
2. Zabronione jest publikowanie/dostarczanie jakichkolwiek Treści, które są sprzeczne z
prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej,
wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażające uczucia innych osób, w tym również
uczucia religijne, naruszające prawo do prywatności, itp.
Niedopuszczalne jest również zamieszczanie Treści zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz
treści obsceniczne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz
naruszające podstawowe zasady netykiety. Administrator zastrzega, że w publikowanych

samodzielnie przez Użytkownika Treściach nie mogą znaleźć się ponadto naruszające prawa lub
interesy Administratora.
3. Zabronione jest ponadto publikowanie/dostarczanie wszelkich Treści: zawierających materiały
chronione prawem autorskim bez zgody autora; promujących, zachęcających lub oferujących
instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (np. hakerstwa); zawierających nielegalne
oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające szkodliwe lub niszczące elementy
(np. wirusy, „konie trojańskie”); powszechnie uznawanych jako SPAM.
4. Użytkownik Serwisu jest wyłącznie odpowiedzialny za formę i zawartość publikowanych przez
siebie Treści. Użytkownik oświadcza, w odniesieniu do dostarczanych przez siebie Treści, że:

a) Treści nie posiadają wad prawnych;
b) Treści nie są przedmiotem zastawu ani innego obciążenia;
c) Treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych ani praw osobistych;
d) posiada prawa autorskie, w tym prawa do publikacji Treści;
e) posiada wszelkie prawa do użytkowania znaków towarowych, nazw i sloganów wykorzystanych
w Treściach;
f) posiada wszelkie prawa do wizerunku osób przedstawianych w Treściach oraz że osoby te wyraziły
zgodę na wykorzystywanie przez Administratora ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym
Regulaminem, a w szczególności Administrator nie będzie zobowiązany do uzyskiwania jakichkolwiek
odrębnych zgód i zezwoleń ani ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń, itp. z
tym związanych, a jeżeli takie zezwolenia lub opłaty są wymagane, Użytkownik potwierdza, że zostały
one przez niego w wymaganej prawem formie skutecznie uzyskane/opłacone;
g) Treści nie naruszają prawa, dobrych obyczajów oraz ich publikacja nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji.
5. Użytkownik oświadcza ponadto, że z tytułu zamieszczania Treści Administrator nie będzie
zobowiązany do zapłaty wynagrodzeń na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych, płatnych
im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
6. W uzasadnionych przypadkach Administratorowi przysługuje prawo weryfikacji powyższych
oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia
posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich. W przypadku naruszenia przez
Użytkownika oświadczeń, o których mowa w pkt. pkt. 2, 3, 4 i/lub 5 powyżej lub ich niezgodności z
rzeczywistym stanem prawnym, Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego
tytułu oraz zobowiązuje się do naprawienia w całości poniesionej przez Administratora szkody,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. W przypadku, gdyby zamieszczone lub przekazane do zamieszczenia przez Użytkownika Treści
były sprzeczne z postanowieniami z pkt. 2, 3, 4 i/lub 5 powyżej, Administrator zastrzega sobie prawo
do ich zablokowania (wstrzymania publikacji) i/lub usunięcia z Serwisu, zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. Użytkownik naruszający Regulamin i/lub przyjęte
normy (w tym netykiety) może ponadto zostać usunięty z Serwisu poprzez czasowe zablokowanie
lub też trwałe usunięcie Konta Użytkownika.
Administrator jest uprawniony również do przekazania posiadanych informacji na temat Użytkownika
na żądanie uprawnionych organów państwa w celu prowadzenia przez nich stosownych postępowań,
w tym wyjaśniających.
8. Administrator zastrzega sobie również prawo do usuwania Treści Użytkownika w Serwisie, w
przypadku, jeżeli Treści zamieszczone w Serwisie mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie
Serwisu tj. np. słaba jakość zamieszczanych Treści, duplikowanie treści.
9. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest uprawniony do poinformowania Administratora o
naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej na adres mg@burdamedia.pl
lub listownie na adres Administratora.
§ 6 LICENCJA
1. Użytkownicy Serwisu poprzez zamieszczenie swoich Treści w Serwisie udzielają Administratorowi
każdorazowo nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wielokrotnego wykorzystywania przez
Administratora opublikowanej Treści bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszystkich
znanych w chwili publikacji Treści polach eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w szczególności do:
- nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Treściami przez Licencjobiorcę, w kraju i
za granicą w tym ich używania i wykorzystania w jakiejkolwiek działalności Administratora;
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści - wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania ich
egzemplarzy wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu Treściami - wprowadzania ich do obrotu, użyczania, najmu a także wydawania,
rozpowszechniania i wprowadzania, w tym:
- w czasopismach, gazetach, periodykach, książkach;
- umieszczania w sieci Internet, w sieciach wewnętrznych typu Intranet, w pamięci komputera,
serwerów oraz innych urządzeń;
- na nośnikach magnetooptycznych, poprzez telefonię komórkową, aplikacje mobilne, w
szczególności z wykorzystaniem technologii takich jak UMTS, GPRS i IMT-2000, terminale dotykowe,
interaktywne formy przekazu;
- publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, przekazywania, przechowywania,
udostępniania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania Treści, w tym w prasie, radiu, telewizji i
Internecie a także publicznego ich udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
- trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Treści w całości lub w części jakimikolwiek środkami i
w jakiejkolwiek formie;

- tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Treściach;
- publikowania Treści w środkach masowego przekazu i wykorzystywanie we wszelkich materiałach
reklamowych i promocyjnych.
2. Użytkownik upoważnia Administratora do korzystania w dowolny sposób z Treści, w tym do
tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, dokonywania ich opracowań, w tym w
szczególności modyfikowania, tłumaczenia, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji oraz
ich łączenia z innymi utworami. Administrator jest upoważniony do rozporządzania i korzystania z
opracowania Treści.
3. Użytkownik upoważnia Administratora do dodawania tytułów i podtytułów do Treści oraz
umieszczania w treści materiałów dostarczonych przez Użytkownika, znaków towarów, logotypów i
emblematów, oznaczeń, nazw, itp. należących do Burda albo podmiotów przez nią wskazanych.
Nabycie praw do Treści w powyższym zakresie obejmuje prawo Burda do korzystania i osiągania
korzyści z Treści w tym prawo do pobierania wynagrodzenia i rekompensat za przypadki korzystania z
Treści przez podmioty trzecie, w tym w ramach dozwolonego użytku utworów chronionych w
szczególności wymienionych w art. 25 ust 2 i 4 oraz art. 29 ust.2 i 2¹ z wyjątkiem praw
wymienionych w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ( Dz. U. nr 24 poz. 138 z późn. zm.).
4. Użytkownik upoważnia Administratora do wyłącznego wykonywania w imieniu Użytkownika
autorskich praw osobistych do Treści. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać nadzoru
autorskiego w stosunku do Treści.
5. Użytkownik udziela także Administratorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w
zakresie nabytych zgodnie z pkt. 1-4 praw do w/w Treści.
6. Użytkownik udziela Administratorowi licencji obejmującą daną Treść, każdorazowo na czas
określony 5 lat od dnia opublikowania przez Użytkownika danej Treści. Licencja, o której mowa
powyżej, będzie automatycznie przedłużana na dalsze okresy 5-letnie, o ile Użytkownik w terminie co
najmniej 30 dni przed upływem tych kolejnych 5 letnich okresów, nie złoży Administratorowi
oświadczenia o braku woli jej przedłużenia.
§ 7 NETYKIETA
1. Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie, wynikających wprost z
ogólnych zasad przyzwoitości. Każdy Użytkownik Serwisu zamieszczający Treści zobowiązany jest do
przestrzegania netykiety.
§ 8 NEWSLETTER
1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji
handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu
rejestracyjnym lub w terminie późniejszym poprzez podanie swojego adresu mailowego w
formularzu „Newsletter” oraz kliknięcia pola „Zapisz się” (lub odpowiedniego). W przypadku
wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty
elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu, a także inne informacje handlowe

wysyłane przez Administratora, w tym dotyczące informacji o Administratorze, Serwisie, a także
informacji dotyczących produktów i usług Administratora lub podmiotów współpracujących z
Administratorem. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter jest zawierana na czas
nieoznaczony.
2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania w/w informacji
handlowych samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w swoim Koncie lub poprzez
zgłoszenie takiej prośby do Administratora.
§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem
oraz Przedsiębiorcą któremu przysługują uprawnienia Konsumenta, ma prawo odstąpić od Umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Administratorem w terminie

14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie.
Oświadczenie można złożyć na wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną rozpoczyna się
od dnia zawarcia Umowy.
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną, Umowę uważa się za niezawartą.
4. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od Umowy nie
przysługuje, zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 10 DANE OSOBOWE
1. Przetwarzanie danych Użytkowników Serwisu odbywa się w zakresie określonym przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane
osobowe podane przez Użytkownika jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl.
3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych Użytkownika dostępne są
pod następującym adresem:
https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny.pdf.
§ 11 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące w szczególności funkcjonowania Serwisu oraz sposobu realizacji przez
Administratora usług powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email mg@burdamedia.pl

lub listownie na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny
lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje
wymagają uzupełnienia, Użytkownik zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej
uzupełnienia we wskazanym przez Administratora terminie i zakresie. Prawidłowe reklamacje będą
rozpatrywane przez Administratora maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i
wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny, w przypadku braku
podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia
27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
3. Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza
prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§ 12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Klient, będący Konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z
Administratorem umowy;

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Konsumentem, a Administratorem,
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Konsumentem, a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
2. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych
http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów
konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i
przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na
odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 13 ZMIANY W REGULAMINIE
Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, oraz rozwój Serwisu,
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej

zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników Serwisu poprzez informację na stronie
startowej Serwisu, do którego zastosowanie mieć będzie niniejszy Regulamin w terminie co najmniej
14 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu
zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone
zmiany. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie
powinien usunąć Konto i/lub zaprzestać korzystania z Serwisu.
§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy
oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego.
2. Administrator dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Serwisu były na
najwyższym poziomie, przy czym Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia
dostępności Serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji,
przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem
za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień
Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest
najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2021 roku.
5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu.
Załącznik nr 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Prawo odstąpienia od umowy
Jeżeli jesteście Państwo Konsumentem lub Przedsiębiorcą któremu przysługują uprawnienia
Konsumenta, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia
od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Burda Media
Polska Sp. Z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON:
931051710, tel.: +48 22 3603 800, faks: +48 22 3603 645, mail: mg@burdamedia.pl o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni
i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu
do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Wskazane powyżej wyłączenia dotyczą Użytkowników będących Konsumentami jak i
Przedsiębiorców którym przysługują uprawnienia Konsumenta.
Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483,
REGON: 931051710, tel.: +48 22 3603 800, faks: +48 22 3603 645, mail: mg@burdamedia.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko
– Adres
– Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

