REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE
§ 1.
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie:










Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 00-503, przy ul.
Żurawiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000042292,
legitymująca się NIP: 525-22-08-814, kapitał zakładowy w wysokości 70 743 500,00 PLN.
Serwis - serwis internetowy „mamzdanie” oraz jego wersja mobilna w postaci aplikacji
na systemy operacyjne: iOS oraz Android, za pośrednictwem którego Użytkownik może
skorzystać z funkcjonalności opisanych w Regulaminie.
Nagranie – utrwalony przez Użytkownika film o długości nie przekraczającej 60 sekund
przedstawiający jego wizerunek i wypowiedź na temat Materiału opublikowanego przez
Eurozet w Serwisie. Nagrania mogą być utrwalane jedynie przy pomocy aplikacji
mobilnej Serwisu.
Materiał – umieszczane przez Eurozet w Serwisie materiały, artykuły i informacje.
Użytkownik – osoba fizyczna będąca użytkownikiem Serwisu.
Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
§ 2.

1. Właścicielem Serwisu jest Eurozet.
2. Serwis jest dostępny pod adresem internetowy www.mamzdanie.pl oraz w wersji
mobilnej na systemy operacyjne iOS oraz Android.
3. Serwis oferuje następujące funkcjonalności:
a) możliwość przeglądania i odczytywania udostępnianych w Serwisie Materiałów,
b) możliwość upubliczniania przez Użytkownika swoich opinii na temat Materiałów w
postaci Nagrania,
c) możliwość przeglądania i odtwarzania Nagrań udostępnionych przez innych
Użytkowników.
4. Korzystanie z Serwisu nie wymaga logowania.
5. Korzystanie z Serwisu i udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności jest
bezpłatnie.
6. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Serwisem, zgodnie z cennikiem obsługującego go
operatora telekomunikacyjnego.
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7. Każdorazowo przed wysłaniem Nagrania w celu jego umieszczenia w Serwisie
Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
§ 3.
Użytkownikiem Serwisu mogą być wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych w rozumieniu stosownych przepisów Kodeksu Cywilnego.
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§ 4.
Użytkownik umieszcza opinie wyłącznie w postaci Nagrania.
Nagrania muszą utrwalać wizerunek i wypowiedź Użytkownika.
Nagrania powinny być umieszczane pod Materiałem, którego dotyczą i powinny być
oznaczone jako „za” lub „przeciw”.
Użytkownik umieszcza swoje opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z
obowiązującymi dobrymi obyczajami, przepisami prawa oraz z poszanowaniem dóbr
osobistych osób trzecich.
Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze
pornograficznym, naruszających dobra osobiste osób trzecich, wzywających do
nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub treści w
jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje lub
normy etyczno-moralne, w tym m.in. zawierających wulgaryzmy.
Działaniem niedopuszczalnym jest także:
a) umieszczenie plików, aplikacji, systemów, bądź jakichkolwiek innych elementów
które mogłyby zakłócić korzystanie z Serwisu,
b) wykorzystywanie Serwisu do rozpowszechniania niezamówionej informacji
handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną,
c) umieszczanie w Nagraniach treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,
d) umieszczanie Nagraniach danych osobowych osób trzecich,
e) umieszczenie w Nagraniach odesłań do innych stron internetowych,
f) umieszczanie Nagrań na których utrwalono wizerunek i wypowiedź innych osób.

8. Każdy Użytkownik, który poweźmie informację, że treści umieszczone w Nagraniu
naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu powinien poinformować o powyższym
Eurozet na adres poczty elektronicznej wskazany w § 7.
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9. Eurozet zastrzega, iż nie będzie umieszczało na serwerach Serwisu Nagrań naruszających
postanowienia niniejszego Regulaminu. Eurozet jest uprawnione do odmowy
zamieszczenia takich Nagrań lub ich usunięcia z Serwisu.
§ 5.
1. Eurozet zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu
aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonywania innych prac, a także z innych
przyczyn niezależnych od Eurozet.
2. Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu są następujące:
a) Dla strony internetowej, przeglądarka internetowa (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer
min. 11) z włączoną obsługą Java Script oraz Cookies,
b) dla aplikacji iOS, smartfon z systemem iOS min. v. 8.4, kamerą i z Internetem
(iPhone/iPad/iPod),
c) dla aplikacji Android, smartfon z systemem Android minimum v. 5.0, z kamerą i Internetem.

§ 6.
1. W przypadku, gdy Nagranie stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą umieszczenia Nagrania w
Serwisie, Użytkownik udziela Eurozet nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej
terytorialnie licencji na korzystanie z Nagrania na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Licencja zostaje udzielona na czas w którym zgodnie z Regulaminem Nagranie będzie
wyświetlane w Serwisie.
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3. Z chwilą umieszczenia Nagrania w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na
rozpowszechnianie przez Eurozet jego wizerunku oraz głosu utrwalonych w postaci
Nagrania, przez okres wskazany w ust. 2 powyżej.
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§ 7.
Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Serwisu oraz
zgłaszania faktu naruszenia niniejszego Regulaminu przez innych Użytkowników.
Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej na adres:
kontakt@mamzdanie.pl.
Eurozet o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji,
niezwłocznie wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż
7 (siedem) dni i zakres wymaganych informacji.
Eurozet udziela odpowiedzi na reklamację, w formie elektronicznej, w terminie 10 dni
od dnia jej złożenia. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części
odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne.

§ 8.
1. Z zastrzeżeniem ust. 3-6, Nagrania będą wyświetlane przez okres nie dłuższy niż
Materiał, którego dotyczą.
2. Użytkownik ma prawo zaprzestać korzystania z Serwisu w każdym czasie.
3. Użytkownik ma prawo usunąć umieszczone przez siebie Nagranie w każdym czasie,
poprzez wysłanie takiego żądania w formie elektronicznej na adres:
kontakt@mamzdanie.pl. Do żądania takiego Użytkownik jest zobowiązany dołączyć:
a) adres url Nagrania, które chce usunąć,
b) dodatkowe nagranie na którym zostanie utrwalony wizerunek i wypowiedź
Użytkownika z której wynikać będzie o usunięcie jakiego Nagrania wnosi.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, usunięcie Nagrania nastąpi jedynie w przypadku, gdy żądanie
takie zgłasza Użytkownik, który je zamieścił. Weryfikacji tej dokona Eurozet w oparciu o
nagranie o którym mowa w ust. 3 pkt b) powyżej.
5. W przypadku, gdyby niemożliwym było wysłanie dodatkowego nagrania, o którym
mowa w ust. 3 pkt b), wnioskodawca powinien wskazać przyczyny takiej sytuacji. W
takim przypadku decyzję o usunięciu Nagrania jedynie w oparciu o informację określoną
w zdaniu poprzedzającym podejmuje Eurozet.
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6. Nagrania zostaną usunięte przez Eurozet w terminie 10 dni od dnia otrzymania żądania,
o którym mowa w ust. 3 i 5, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji zgodnie z ust. 4 i 5.
7. Eurozet jest uprawniony do zawieszenia działalności Serwisu lub jego zamknięcia, w
całości lub w odniesieniu do niektórych udostępnionych za jego pośrednictwem
funkcjonalności. Eurozet jest również uprawniony do zmiany zasad określonych w
niniejszym Regulaminie, informując o tym poprzez umieszczenie na stronie internetowej
Serwisu nowej treści Regulaminu.
§ 9.
Pełna treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem
Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Warszawa, dnia 21.06.2017
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