Regulamin serwisu czytamwszedzie.pl
WERSJA Z DNIA 29.07.2021. OBOWIĄZUJE OD DNIA 1.08.2021.

I.
1)

DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Administrator – Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), Al. Jerozolimskie
174
b) Fundator - Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), Al. Jerozolimskie 174,
który jest fundatorem nagród dla twórców najlepszych recenzji oraz książek wysyłanych do fundacji w
ramach akcji Polecacie-Pomagacie;
c) Konto Użytkownika (Konto) – wydzielona część Serwisu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych
pozwalających na korzystanie z wybranych Usług Użytkownikom Zarejestrowanym; Konto tworzone
jest w wyniku Rejestracji i jest aktualizowane na podstawie Danych Użytkownika;
d) Komentarze - wypowiedzi publikowane przez Użytkowników Zarejestrowanych, stanowiące komentarz
do artykułów i innych treści publikowanych w Serwisie;
e) Nagroda – książka -niespodzianka przyznawana w ramach akcji Polecacie-Pomagacie, przez
przedstawicieli Fundatora, twórcy najlepszej w danym miesiącu recenzji;
f) Oceny - wartość przypisana przez Użytkownika Zarejestrowanego do danej książki za pośrednictwem
udostępnionych funkcjonalności, prezentowana w Serwisie w postaci liczbowej lub graficznej;
g) Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na
wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na
wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów
scalonych lub oznaczenia geograficzne, dobra osobiste bądź prawa o podobnym charakterze
(odpowiednio);
h) Polecacie-Pomagacie – akcja prowadzona w Serwisie, w ramach której Zarejestrowani Użytkownicy
mogą publikować Recenzje wskazanych książek oraz wybierać fundację, na rzecz której przekazana
zostanie paczka książek. Twórca najlepszej w danym miesiącu recenzji otrzymuje nagrodę w postaci
książki – niespodzianki, a paczka książek wysłana zostaje przez Fundatora do wskazanej przez niego
fundacji.
i) Recenzje – opinie o książce odnoszące się do treści i formy opiniowanego dzieła, stylu literackiego
dzieła i stylu pisarskiego autora książki, danych faktograficznych w nim zawartych, odczuć i wrażeń
towarzyszących lekturze. Elementem Recenzji mogą być też opinie dotyczące aspektów technicznych
takich jak druk, okładka, jakość wykonania, a także elementów estetycznych w tym okładki i ilustracji;
Recenzją nie jest link/odesłanie do treści w innym serwisie lub tekst/informacja w postaci leadu
mającego na celu zachętę do przejścia do innego serwisu w celu zapoznania się ze zdaniem
Użytkownika na temat opiniowanego dzieła;
j) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez
Usługodawcę na zlecenie Administratora;
k) Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w Serwisie, polegająca na
zdefiniowaniu Loginu i Hasła oraz założeniu przez Użytkownika Konta;
l) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem czytamwszedzie.pl;
m) Usługa – usługa świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na zlecenie Administratora na
rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin;

n)

Usługodawca – dostawca usługi informatycznej – firma Valkea Media S.A., z siedzibą w Warszawie (01747), ul. J. Ficowskiego 15;

o)

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zlecenie
Administratora w oparciu o Regulamin;
Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który utworzył Konto w Serwisie w wyniku prawidłowo
przeprowadzonej Rejestracji;

p)

II.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2) Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada
możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
3) Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania przez Użytkownika jakichkolwiek
czynności w Serwisie. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora w niniejszym
Regulaminie, wymaga wypełnienia formularza.
4) Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika
następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a) zastosowania przeglądarek Mozilla FierFox, Google Chrom, Opera, Internet Explorer
b) dostęp do Internetu
c) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies
5) Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
6) Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie
określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę na zlecenie Administratora w sposób zgodny z
przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami
Regulaminu;
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym
naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Administratora lub
podmiotów trzecich;
d) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej
informacji handlowej (tzw. spam);
7) W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w ust. 6 lit. a) – d) powyżej
oraz w pkt 4 ust. 2 Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia
poniesionej w związku z tym szkody.
8) Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
9) Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć
jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących
przepisów prawa.
III.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG, UŻYTKOWNICY ZAREJESTROWANI

1.

2.

3.
4.

5.
6.

W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada możliwość uzyskania dostępu do treści (informacje,
opinie) zamieszczanych w Serwisie, a Użytkownik Zarejestrowany posiada dodatkowo możliwość
zamieszczania Ocen, Komentarzy lub Recenzji.
Użytkownikiem Zarejestrowanym Serwisu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terenie Polski lub osoba niepełnoletnia, powyżej 16 roku
życia.
Utworzenie oraz korzystanie z Konta jest dobrowolne oraz bezpłatne.
Założenie Konta obejmuje następujące czynności:
a) wypełnienie formularza rejestracyjnego, zawierającego następujące dane osobowe Użytkownika: adres
e-mail jak również nazwę Użytkownika na potrzeby serwisu (login) oraz hasło,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w brzmieniu wskazanym w
formularzu rejestracyjnym,
c)
akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
Użytkownicy Polecacie-Pomagacie po przekazaniu danych korespondencyjnych wyrażają zgodę na
przekazanie swoich danych podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji wysyłki nagród.
Przetwarzanie danych następuje na zasadach określonych w “Polityce Prywatności serwisu” dostępnej na
stronie: www.czytamszedzie.pl/informacja-o-przetwarzaniu-twoich-danych-osobowych/.

IV.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PRAWA
1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie
w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań
nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i
przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w
zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie
na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
3. Jeżeli Recenzja lub Komentarz Użytkownika stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)
Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na
ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w
celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik udziela również Administratorowi upoważnienia do
wykonywania praw zależnych do utworów Użytkownika oraz wykonywania w imieniu Użytkownika
autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Użytkownik może w każdej chwili
wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Administratorowi za pomocą poczty elektronicznej
oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym
oświadczeniu opinii lub komentarzy.
4. Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że przysługują mu w pełni wszelkie Prawa do utworów oraz ich
elementów przekazywanych Administratorowi jako Recenzje oraz posiada pełne prawo do rozporządzania
ww. utworami na rzecz Administratora.
5. Użytkownik Zarejestrowany oświadcza i zapewnia, że wszelkie materiały przekazane Administratorowi jako
Recenzje lub Komentarze nie naruszają praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw na dobrach
niematerialnych osób trzecich. Użytkownik Zarejestrowany zwolni i zabezpieczy przed odpowiedzialnością
Administratora w zakresie zobowiązań i kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, w związku z jakimkolwiek
wszczętym lub grożącym wszczęciem procesem lub postępowaniem przed jakimkolwiek sądem lub
organem administracyjnym, w przypadku roszczenia lub zarzutu, jakoby materiały przekazane przez
Użytkownika Zarejestrowanego naruszały wskazane powyżej prawa osób trzecich. W szczególności

6.
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Użytkownik Zarejestrowany na pierwsze żądanie Administratora przystąpi do toczących się postępowań
podjętych przeciwko Administratorowi opartych na podstawie wskazanej w niniejszym ustępie i
doprowadzi na własny koszt do ich zakończenia oraz poniesie konsekwencje finansowe opisanych wyżej
roszczeń. Użytkownik Zarejestrowany w każdym przypadku dokona zwrotu kosztów prowadzonych przez
Administratora postępowań, w tym kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych, w związku z ww.
roszczeniami. W przypadku, gdy w wyniku postępowania przed sądem powszechnym lub administracyjnym,
jak również innym organem strona przeciwna pokryje koszty sporu, Administrator na mocy odrębnych
ustaleń dokona stosownych rozliczeń w stosunku do Użytkownika Zarejestrowanego w takim zakresie w
jakim pokrył on koszty postępowania poniesione przez Administratora. Postanowienie to stosuje się
odpowiednio do praw do wizerunku wykorzystanych przez Użytkownika Zarejestrowanego w materiałach
przekazywanych w ramach Umowy i Administratorowi zarzucono ich bezprawne wykorzystanie.
W przypadku powstania zagrożenia naruszenia jakichkolwiek dóbr osobistych lub praw osób trzecich w
związku z zamieszczeniem treści przez Użytkownika Zarejestrowanego zobowiązuje się on do
poinformowania Administratora o wiadomym mu zagrożeniu bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3
dni od powzięcia informacji o zagrożeniu.
POLECACIE-POMAGACIE - ZASADY
W każdym miesiącu w Serwisie publikowana jest w zakładce Polecacie-Pomagacie lista 10 książek, które
podlegać mogą ocenie i recenzji Zarejestrowanych Użytkowników.
Recenzje i Oceny dotyczące książek, o których mowa powyżej mogą być publikowane do ostatniego dnia
każdego miesiąca.
Oprócz Recenzji i Oceny, Zarejestrowany Użytkownik wskazuje też fundację, na rzecz której Fundator
przekaże w danym miesiącu paczkę książek.
Przedstawiciele Fundatora wybiorą najlepszą ich zdaniem recenzję, której twórca zostanie nagrodzony
książką-niespodzianką.
O fakcie przyznania Nagrody zwycięzca poinformowany zostanie poprzez e-mail wysłany na adres wskazany
w procesie rejestracji. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 dni od daty otrzymania danych
korespondencyjnych niezbędnych do jej wysłania.
W przypadku nieotrzymania danych, o których mowa powyżej, w ciągu 14 dni od wysłania powiadomienia o
przyznaniu Nagrody, Nagroda przepada i pozostaje w posiadaniu Fundatora.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści te nie stanowią porady dla
konkretnej osoby.
Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Serwisu stanowią komentarze oraz opinie pochodzące od osób
trzecich. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora.
Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z
Serwisu – praw osób trzecich;
b. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności,
spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń,
którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
c. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym,
urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z

d.
e.

których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu
i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;
jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisie w życie;
jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień
niniejszego Regulaminu.

VI.
REKLAMACJE
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie
14 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres pocztowy
Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej czytamwszedzie@valkea.com
2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również
dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego
jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika ją
składającego.
4. Reklamację wniesioną po terminie określonym w pkt 1 oraz będąca następstwem niezastosowania się do
niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia
Użytkownika.
VII.
1.

2.
3.
4.

5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Szczegółowe warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa „Polityka
Prywatności” dostępna na stronie: www.czytamszedzie.pl/informacja-o-przetwarzaniu-twoich-danychosobowych/.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz
innych ustaw.
Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Regulamin wchodzi w życie 1.08.2021.

