REGULAMIN
korzystania z Serwisu obiektywnia.pl
DEFINICJE
Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem obiektywnia.pl
Usługodawca – właściciel Serwisu, Administrator:

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu
Usługobiorca – Użytkownik, który zawarł Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną z Usługodawcą poprzez założenie Konta
w Serwisie
Rejestracja – proces polegający na utworzeniu indywidualnego Konta chronionego hasłem
Konto – niepubliczny, indywidualny panel Usługobiorcy, posiadający unikatowy login, adres e-mail oraz hasło dostępowe. Konto
pozwala na zarządzanie swoimi Firmami, danymi Konta oraz dodatkowymi funkcjami np. schowkiem
Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)
Katalog – główna i publiczna część Serwisu zawierająca zbiór dodanych Firm, pogrupowanych według kategorii, lokalizacji oraz
obszaru działalności
Firma - pojedynczy Wpis określonego Przedsiębiorcy w Katalogu
Dodanie Firmy (Dodanie Wpisu) – zamieszczenie/edycja Firmy w Katalogu
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą na terenie Polski
Marka - zbiór unikalnych cech rozpoznawczych (nazwa, logo, symbolika) mających na celu zapewnienie identyfikacji określonej
działalności danego Przedsiębiorcy. W ramach swojej działalności Przedsiębiorca może mieć jedną lub więcej wyodrębnionych
Marek np. "Usługi wideofilmowe XXX" oraz "Zakład fotograficzny YYY", posiadające odmienne nazwy, logo, symbolikę itp.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem https://obiektywnia.pl

2.

Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności

3.

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu i akceptuje jego warunki.

4.

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

5.

Serwis jest branżowym katalogiem firm gromadzącym oferty filmowców i fotografów i ma charakter informacyjny.

6.

Wszystkie zamieszczane w Katalogu informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Przepisów Kodeksu
Cywilnego. Treści mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

7.

Sposób i zakres przetwarzania danych osobowych opisany jest w Polityce Prywatności.

§2 ZAWIERANIE UMOWY – REJESTRACJA
1.

Każdy Użytkownik może dokonać Rejestracji w Serwisie.

2.

Jeśli Użytkownik jest Przedsiębiorcą, który zamierza dodać Firmę do Katalogu, działalność takiego Przedsiębiorcy musi
mieścić się w zakresie, który przyporządkować można do przynajmniej jeden kategorii w Katalogu.

3.

Każdy Użytkownik, bez względu na to czy jest Przedsiębiorcą czy też nie, może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

4.

W wyjątkowych przypadkach Usługodawca może wyrazić zgodę na utworzenie więcej niż jednego Konta przez danego
Użytkownika.

5.

Każdy Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie automatycznie zawiera Umowę z Usługodawcą na świadczenie
Usług drogą elektroniczną i staje się Usługobiorcą

6.

Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

7.

Rejestracja jest niezbędna w celu dodania Firmy do Katalogu lub skorzystania z dodatkowych funkcjonalności np. schowka.

8.

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem https://obiektywnia.pl/rejestracja

9.

Jeśli w Serwisie dostępna jest opcja logowania za pomocą konta Google / Facebook to zainicjowanie tej czynności jest
równoznaczne z Rejestracją w Serwisie.

10. Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać swój adres e-mail, który jest niezbędny w celu prawidłowego
świadczenia Usługi.
11. Na adres e-mail przypisany do danego Konta lub Wpisu, będą przesyłane informacje techniczne oraz systemowe dotyczące
funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
12. Wszystkie pola formularza rejestracyjnego powinny zostać starannie wypełnione. Logowanie do Serwisu odbywa się na
podstawie adresu e-mail oraz hasła.
13. Usługobiorca powinien dbać o bezpieczeństwo swojego hasła i nie ujawniać go osobom trzecim.
14. Adres e-mail, przypisany do danego Konta, wykorzystywany jest do wysyłania wiadomości systemowych (np.
przypominanie hasła) oraz istotnych informacji dotyczących działalności Serwisu, których otrzymanie jest niezbędne w
celu prawidłowego wykonywania Usługi.

§3 RODZAJE, ZAKRES I WARUNKI TECHNICZNE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.

Usługodawca dostarcza Usługę w postaci infrastruktury informatycznej dostępnej pod adresem obiektywnia.pl
umożliwiającą prezentację firm w publicznym Katalogu.

2.

Usługa dostarcza takie funkcje jak:
•

zarządzanie swoim Kontem

•

zarządzanie dodanymi Wpisami

•

formularz prezentacji Firmy

•

dodatkowe opcje w Serwisie (wyszukiwanie, schowek itp.)

3.

Usługodawca oświadcza, że Usługa świadczona jest na rzecz Usługobiorcy bezpłatnie.

4.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia w przyszłości dodatkowych funkcjonalności takich jak
np. możliwość reklamy, promowanie firm w wynikach wyszukiwania, które będą dobrowolne i płatne.

5.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości technicznej modyfikacji Usługi, zwłaszcza jej ulepszania, w tym także
zmian wyglądu i niektórych opcji, bez ubytku podstawowych funkcji opisanych w punkcie 2.

6.

Do prawidłowego działania Usługi wymagane jest:
•

korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera

•

włączona obsługa JavaScript

•

włączona obsługa plików cookies (opcjonalnie)

•

zainstalowany program Adobe Acrobat dostępny pod adresem https://acrobat.adobe.com/pl/pl/acrobat/pdfreader.html

§4 ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SERWISIE
1.

Do Katalogu mogą zostać dodane tylko i wyłącznie Wpisy Przedsiębiorców.

2.

Usługobiorca może dodać do Katalogu wyłącznie informacje dotyczące jego własnej działalności.

3.

Działalność, o której mowa w punkcie 2, musi mieścić się w zakresie, który przyporządkować można do przynajmniej
jednej kategorii w Katalogu.

4.

Usługobiorca za pośrednictwem swojego Konta, może dodać do Katalogu tylko jeden Wpis dotyczący jednej Marki.

5.

Jeśli Usługobiorca w ramach swojej działalności posiada więcej niż jedną Markę - może dodać osobne Wpisy dla każdej z
Marek np. "Usługi wideofilmowe XXX" oraz "Zakład fotograficzny YYY", posiadające odmienne nazwy, logo, symbolikę itp.

6.

Dodanie Firmy (Wpisu) polega na uzupełnieniu i zatwierdzeniu specjalnego formularza dostępnego po zalogowaniu na
swoje Konto pod adresem http://obiektywnia.pl/dodaj-firme

7.

Czas emisji Firmy w Katalogu jest nieokreślony. Oznacza to, że Firma będzie widoczna w Katalogu przez cały czas dopóki
nie zostanie usunięta lub kiedy zmienią się zasady dotyczące czasów emisji. Usługodawca nie gwarantuje zatem
bezterminowego czasu emisji.

8.

Wszystkie informacje wprowadzane do formularza dodawania/edycji Firmy powinny być wprowadzane dokładnie i
rzetelnie, zachowując zasady ortografii. Zabrania się używania wyłączenie wielkich liter.

9.

Usługobiorca zobowiązany jest dbać o bieżące aktualizowanie swoich informacji w Katalogu.

10. Usługobiorca ma możliwość edycji oraz usunięcia swojej Firmy z Katalogu w każdym momencie.
11. Obszar Działalności Firmy oznacza zasięg terytorialny podzielony na powiaty, określający obszar na którym Firma
swobodnie świadczy wszystkie oferowane usługi.
12. Obszar Działalności Firmy powinien być dostatecznie sprecyzowany i nienadużywany.
13. Wszystkie dane zamieszczane w Katalogu są widoczne publicznie. Usługobiorca oświadcza, że zdaje sobie sprawę z faktu,
że dane te mogą być przetwarzane przez inne osoby, firmy lub narzędzia np. roboty wyszukiwarek internetowych.
14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Firmy w Katalogu bez podania przyczyny.
15. Zabrania się:
•

umieszczania treści niezgodnych z obowiązującym prawem

•

zamieszczania treści o charakterze erotycznym

•

powielania takich samych Firm

•

określania Obszaru Działalności Firmy, na którym nie wykonuje się swobodnie wszystkich oferowanych usług

•

wprowadzania innych Użytkowników w błąd poprzez nieprawidłowy wybór kategorii w Katalogu, wprowadzanie
treści (opisów, adresów stron www itp.) należących do osób lub podmiotów innych niż prezentowana Firma w
Katalogu

•

podejmowania jakichkolwiek działań prowadzących do zakłócenia działalności Serwisu

•

ciągłego usuwania i dodawania tej samej Firmy

•

przesyłania do innych Użytkowników treści o charakterze niechcianej informacji reklamowej lub handlowej

•

zamieszczania w Katalogu reklam innych, niż reklama własnych usług zawartych w Serwisie

•

dokonywanie czynności powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych

§5 PRAWO AUTORSKIE I INNE
1.

Usługobiorca oświadcza, że:
•

posiada wszelkie wymagane prawa (m.in. autorskie i pokrewne, ochrony prywatności i praw do kontroli
wykorzystania wizerunku) do zamieszczanych w Katalogu treści, zdjęć, filmów, utworów muzycznych czy opisów

•

posiada wszelkie zgody lub uprawnienia, wymagane przez prawo, do możliwości publicznego udostępnienia
przez niego w Serwisie treści, filmów, zdjęć, utworów muzycznych oraz innych dzieł

•

ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie treści zamieszczane w Serwisie oraz skutki upublicznienia tych treści

•

udziela Usługodawcy licencji z prawem sublicencji (bezpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie) na
korzystanie z zamieszczonych treści, ich powielania, rozpowszechniania, zwielokrotniania i utrwalania bez
względu na nośnik i sposób przekazania, pozostających jednak w ścisłym związku z normalną działalnością
Serwisu jakim jest katalogowanie i prezentacja firm, także za pośrednictwem oficjalnych kanałów portali
społecznościowych

•

udziela każdemu Użytkownikowi Serwisu licencji (nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej) na
dostęp do dodanych treści (przeglądanie treści)

•

wszystkie licencje, o których mowa w całym punkcie 1, wygasają w momencie usunięcia treści z Serwisu

§6 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I REKLAMACYJNE
1.

W przypadku otrzymania informacji, zawiadomienia lub w samodzielny sposób uzyskania informacji o jakimkolwiek
nadużyciu, łamaniu Regulaminu, bezprawności, legalności, zwłaszcza dotyczących naruszeń praw majątkowych osób
trzecich – Usługodawca ma prawo do:
•

wezwania Usługobiorcy do złożenia swoich wyjaśnień drogą e-mail w ciągu 48h

•

zablokowania/usunięcia treści lub/i Konta Usługobiorcy w przypadku potwierdzenia naruszeń prawa, zasad
Regulaminu, bądź braku odpowiedzi ze strony Usługobiorcy

2.

Zastosowanie sankcji opisanych w punkcie 1 następuje bez prawa do jakichkolwiek odszkodowań, rekompensat czy
zadośćuczynień na rzecz Usługobiorcy, którego zdarzenie dotyczy.

3.

Usługobiorca oświadcza, że w przypadku powstania jakiegokolwiek roszczenia w związku naruszeniem przez niego praw,
zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z ponoszenia jakichkolwiek negatywnych skutków swojego działania w tym
kosztów postępowania sądowego, zadośćuczynień, odszkodowań czy innych kosztów.

4.

Każdy Usługobiorca może w dowolnym momencie złożyć reklamację związaną ze świadczonymi Usługami.

5.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro obiektywnia.pl

6.

Reklamacja musi zostać wysłana z adresu e-mail przypisanego do Konta, którego zgłoszenie dotyczy.

7.

Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej, dokładny adres firmy, login, oraz treść zgłoszenia
reklamacyjnego.

8.

Rozpatrzenie reklamacji, zgodnej z wymogami opisanymi w punkcie 7, odbywa się w ciągu maksymalnie 14 dni
kalendarzowych.

9.

Odpowiedź na reklamacje przesłana zostaje na adres e-mail.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

Usługobiorca dodający treści w Serwisie oświadcza, że ponosi wyłączoną odpowiedzialność za wszelkie dodane do Serwisu
materiały oraz skutki ich upublicznienia.

2.

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco przyjmować wszelkie uwagi i zgłoszenia, zwłaszcza te dotyczące
nadużyć i naruszeń praw osób trzecich i niezwłocznie na nie reagować. Wszystkie wiadomości można kierować poprzez
formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://obiektywnia.pl/kontakt lub za pośrednictwem poczty e-mail
biuro obiektywnia.pl

3.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
•

prawdziwość, rzetelność, jakość, autentyczność, legalność oraz bezpieczeństwo dodawanych treści w Serwisie

•

przerwy w działaniu Serwisu o charakterze awarii lub przerwy technicznej tym samym nie gwarantując ciągłości
dostępu do strony

•

skutki wynikłe z włamania się na Konta przez osoby trzecie

•

utraty danych w systemach informatycznych spowodowanych awarią lub włamaniem

•

pobieranie i powielanie przez innych Użytkowników ogólnodostępnych treści w Serwisie np. zdjęć, filmów

•

zamieszczane przez Usługobiorców w Serwisie treści oraz skutki tych udostępnień

§8 ROZWIĄZANIE UMOWY
1.

Rozwiązanie Umowy następuje poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy.

2.

Usunięcie Konta jest równoznaczne z usunięciem wszystkich dodanych na tym Koncie Firm.

3.

Usługobiorca może usunąć swoje Konto wysyłając wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na
adres biuro obiektywnia.pl

4.

Wypowiedzenie Umowy musi zostać wysłane z adresu e-mail przypisanego do Konta, którego wypowiedzenie dotyczy.

5.

Treść wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 2:
„W dniu [wpisać datę] wypowiadam Umowę zawartą na świadczenie usług drogą elektroniczną”
Należy także podać Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej oraz Login Konta (Login można znaleźć po zalogowaniu się
na swoje Konto w zakładce „Moje konto” → „Moje dane”)

6.

Usunięcie Konta następuje w przeciągu maksymalnie 48h.

7.

Konto Usługobiorcy, na którym w ciągu nieprzerwanego okresu 365 dni nie dodano żadnego Wpisu do Katalogu – może
zostać z tego powodu usunięte.

8.

Konto Usługobiorcy, który nie potwierdza aktualności wszystkich Wpisów przez okres 365 dni – może zostać usunięte wraz
ze wszystkimi dodanymi Wpisami.

9.

Usługodawca może samodzielnie usunąć Konto Usługobiorcy w przypadku łamania prawa lub/i Regulaminu.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

2.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez podania przyczyny. Zmiany obowiązują od
chwili publikacji ich w Serwisie pod adresem https://obiektywnia.pl/regulamin.htm

3.

Korzystanie przez Usługobiorcę lub innego Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne jest z
wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

4.

O zmianach w Regulaminie Usługobiorcy oraz inni Użytkownicy zostaną powiadomieni na stronie lub za pośrednictwem
poczty e-mail.

