Regulamin
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w
domenie dyskusja.biz przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,
03-738, ul. Kijowska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON: 011823316,
kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN (dalej: „Usługodawca”) oraz zasady korzystania z
usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisie internetowym prowadzonym w domenie
dyskusja.biz przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.
1. Definicje
o Adres IP – oznacza unikatowy numer przyporządkowany interfejsowi
sieciowemu opartemu na protokole IP, nadawany przez dostawcę Internetu;
o Blog – oznacza substronę prowadzoną przez Użytkownika w Portalu, w której
Użytkownik na zasadach przewidzianych w Regulaminie publikuje Materiały
Użytkownika;
o Formularz – oznacza formularz internetowy stosowany przez Usługodawcę,
umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Bonnier Business (Polska) danych
(w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.) niezbędnych do dokonania rejestracji,
założenia Konta Użytkownika i korzystania z Usług;
o ID – oznacza indywidualny identyfikator nadawany przez Usługodawcę
Użytkownikowi w procesie rejestracji;
o Konto Użytkownika – oznacza bazę zawierającą dane Użytkownika służące do
realizacji Usług przez Usługodawcę i korzystania przez Użytkownika z Usług;
o Materiały – oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne,
audialne i audiowizualne, w tym bazy danych i aplikacje publikowane,
zamieszczane lub stosowane przez Usługodawcę w Portalu lub za jego
pośrednictwem;
o Materiały Użytkownika – oznaczają publikowane przez Użytkownika teksty,
zdjęcia, utwory plastyczne, filmy lub inne znane formy przekazu;
o Portal – oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w
domenie dyskusja.biz wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z
funkcjonalnościami oferowanymi przez Usługodawcę i Materiałami;
o Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, który stanowi również regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy
z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., Nr 1422);
o Usługi – oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę
w ramach działania Portalu, określone w pkt. 2.3. Regulaminu;
o Ustawa ODO – oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., nr 1182 z późn. zm.);
o Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Portalu i Usług;
o Nick – oznacza wybrane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Portalu
określenie (nazwę, pseudonim) pod którym Użytkownik korzysta z Usług.

2. Usługi
1. Portal jest informacyjno – publicystycznym serwisem internetowym
poświęconym tematyce ekonomicznej i gospodarczej, mającym w pierwszym
rzędzie na celu umożliwienie Użytkownikowi publikacji w formie Materiałów
Użytkownika informacji, opinii i wypowiedzi publicystycznych oraz
polemicznych poświęconych gospodarce, w formie stałego tematycznego
Bloga.
2. W części w jakiej do korzystania z funkcjonalności Portalu nie jest wymagana
rejestracja Portal jest internetowym publikatorem informacyjnym i
opiniotwórczym, umożliwiającym na zasadach przewidzianych w
Regulaminie, dostęp do Materiałów oraz Materiałów Użytkownika, w celu
zapoznawania się z ich treścią.
3. Usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach funkcjonowania
Portalu są w szczególności:
1 udostępnianie Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią;
2 udostępnianie Użytkownikowi narzędzi umożliwiających prowadzenie
Bloga, w tym udostępnienie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu
przechowywania danych stanowiących Materiały Użytkownika
zamieszczane przez Użytkownika w treści Bloga.
4. Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 6 Regulaminu Usługi świadczone w
Portalu są bezpłatne.
5. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez
Użytkownika co najmniej następujących wymagań technicznych i
sprzętowych:
1 dostęp do Internetu, co najmniej 512 kbps lub szybszy;
2 zainstalowania przeglądarki internetowej;
3 zainstalowany system operacyjny (Windows XP lub nowszy system
operacyjny firmy Microsoft Inc., OS X 10.7 lub nowszy system
operacyjny firmy Apple Inc. lub Ubuntu 12.04 LTS lub nowszy);
4 dysponowania komputerem osobistym o pamięci RAM 512 MB lub
większej, wyposażonym w procesor o wydajności Intel Pentium 4 lub
wyższej.
6. Użytkownik, który korzysta z funkcjonalności Portalu w części, do której
dostęp nie wymaga procesu rejestracji związany jest zasadami korzystania z tej
części Portalu określonymi w Regulaminie, w szczególności zasadami
dostępności i korzystania z Materiałów lub Materiałów Użytkownika.
7. Zasady objęte Regulaminem wiążą każdego Użytkownika, który decyduje się
na korzystanie z Portalu.
3. Rejestracja
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, o których mowa w pkt. 2.3.2.
Regulaminu jest przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji w
Portalu zrealizowane poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza oraz
zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
2. W przypadku Blogów sponsorowanych dodatkowym warunkiem dla
rozpoczęcia korzystania z Usługi, o której mowa w pkt. 2.3.2. Regulaminu jest
zawarcie z Usługodawcą odrębnej, indywidualnej umowy o której mowa w
pkt. 6.1 Regulaminu. Umowa wraz z treścią Regulaminu stanowią Umowę o
prowadzenie Bloga w Portalu.
3. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu i wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie określonym

w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z Portalu,
Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której treść stanowią
postanowienia Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia
Usługodawcy zawarte w treści Portalu oraz oświadczenia Użytkownika
składane drogą elektroniczną w ramach korzystania z funkcjonalności Portalu.
4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane, które zawarł w Formularzu są w
całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane
osobowe oraz oświadcza, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za następstwa
zdarzeń wywołanych podaniem nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych
danych w tym za kresie.
5. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta osobom
trzecim.
6. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w
zakresie ochrony Nicka stanowiącego również tzw. login oraz przyjętego przez
Użytkownika hasła do Konta przed dostępem osób nieuprawnionych. W
szczególności Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania hasła o jak
najwyższym poziomie trudności w zakresie możliwości jego identyfikacji lub
dekodowania oraz do stosowania oprogramowania zabezpieczającego w
zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zawartych w
stosowanym przez Użytkownika sprzęcie komputerowym.
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i
prawnych dokonanych przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Portalu
przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta i danych w nim zawartych.
Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu takich czynności
zrealizowanych z użyciem przypisanego mu Konta i danych w nim zawartych,
jak za własne czynności.
8. Zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu określa
pkt. 7 Regulaminu.
4. Zasady udostępniania i korzystania z Materiałów i Materiałów Użytkownika
1. Każdy Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że wszystkie Materiały lub
Materiały Użytkownika, zamieszczone, publikowane czy wykorzystywane w
Portalu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących
Usługodawcy lub nabytych przez Usługodawcę uprawnień licencyjnych i
innych zgód w zakresie rozpowszechniania albo praw przysługujących
Użytkownikowi prowadzącemu Blog i podlegają ochronie na zasadach
określonych we właściwych przepisach prawa.
2. Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów lub Materiałów Użytkownika w
zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się ich treścią za pomocą
przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny na podstawie postanowień
Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy
lub Użytkownikowi ze skutkami w postaci odpowiedzialności cywilnej i
karnej.
3. Udostępnienie Materiałów i Materiałów Użytkownika w Portalu oraz
korzystanie przez Użytkownika z Portalu w celu zapoznawania się z treścią
Materiałów i Materiałów Użytkownika nie uprawnia Użytkownika w
szczególności do:
1 kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Materiałów lub
Materiałów Użytkownika, w tym umieszczania ich w innych serwisach

internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w
części;
2 umieszczania odesłań do strony internetowej Portalu w taki sposób, aby
utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia
Materiałów lub Materiałów Użytkownika;
3 zwielokrotniania Materiałów lub Materiałów Użytkownika na
nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak
wytworzonych egzemplarzy;
4 rozpowszechniania opracowań Materiałów lub Materiałów
Użytkownika niezależnie od przyczyn lub celu takiego
rozpowszechniania, jak również dokonywania i rozpowszechniania ich
przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami;
5 realizowania jakichkolwiek nadań wykorzystujących Materiały lub
Materiały Użytkownika, zarówno w całości, jak i we fragmentach, w
tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami
praw pokrewnych.
4. Wszelkie oznaczenia handlowe publikowane w Portalu oraz oznaczenia
handlowe umieszczane w reklamach rozpowszechnianych w Portalu są
zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami
handlowymi i podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów prawa.
5. Dozwolone jest korzystanie z treści Materiałów lub Materiałów Użytkownika
jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że
towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej Portalu, na której
opublikowana jest pełna treść.
6. Użytkownik oświadcza, że jest mu wiadome, że treść Materiałów i Materiałów
Użytkownika nie stanowi wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do
jakichkolwiek zachowań i nie może stanowić podstawy do faktycznych decyzji
o charakterze ekonomicznym lub prawnym z powołaniem się na treść tych
Materiałów.
5. Zasady prowadzenia Bloga
1. Użytkownik prowadzący Blog zobowiązuje się i zapewnia, że
1 Wszelkie Materiały Użytkownika stanowiące utwory w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) są
utworami jego autorstwa lub, że pozyskał do tych utworów autorskie
prawa majątkowe lub uprawnienia licencyjne, które mogą być
przenoszone lub udzielane na rzecz osób trzecich albo, że ich
publikacja objęta jest niewadliwie zastosowanym prawem cytatu;
2 Publikacja Materiałów Użytkownika nie będzie naruszać jakichkolwiek
przepisów prawa i praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr
osobistych, tajemnic zawodowych, służbowych i handlowych, jak
również zakazów wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., nr
94 z późn. zm.);
3 Publikacja Materiałów Użytkownika nie będzie naruszać zakazów
odnoszących się do treści niedozwolonych, wynikających z przepisów
prawa lub Regulaminu;
4 Nie będzie bez zgody Usługodawcy publikował w treści Bloga
materiałów promocyjnych, marketingowych lub reklamowych
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podmiotów trzecich, również dotyczących własnych produktów lub
usług;
5 Nie będzie publikował w treści Bloga Materiałów nawołujących do
dyskryminacji lub nienawiści rasowej, wyznaniowej, bądź etnicznej, a
także propagujących przemoc, jak również treści aprobujących
powyższe zachowania, jak również uznawanych powszechnie za
kolidujące z nakazami moralności, sprzecznych z zasadami współżycia
społecznego i dobrego obyczaju oraz naruszających zasady netykiety,
w tym w szczególności obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych czy
pornograficznych.
Materiały Użytkownika stanowią publikacje Użytkownika i Użytkownik
ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia poprzez ich
publikację praw osób trzecich lub naruszenie przepisów bezwzględnie
obowiązujących.
Użytkownik prowadzący Blog publikuje Materiały Użytkownika pod własnym
imieniem i nazwiskiem lub Nickiem, z jednoczesnym wskazaniem autorstwa
Materiału Użytkownika.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania w treści Bloga
wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, promocyjnych i
marketingowych.
Użytkownik oświadcza, że przyjmuje jako wiążące, iż w zakresie prowadzenia
przez niego Bloga, relacja pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą opiera
się na zasadach właściwych dla usługi opisanej w art. 14 i art. 15 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., nr 1422).
Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania Materiałów Użytkownika, pod
kątem ich zgodności z przepisami prawa.
Usługodawcy przysługuje uprawnienie do usunięcia (zablokowania dostępu)
do Materiałów Użytkownika w przypadku, w którym poweźmie wiedzę lub
uzyska informację o bezprawnym charakterze zamieszczonego Materiału
Użytkownika.
W przypadku przedstawienia przez uprawniony organ lub osobę fizyczną lub
prawną albo jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej,
jakichkolwiek roszczeń, żądań lub zarzutów dotyczących naruszenia prawa
poprzez zamieszczenie Materiału Użytkownika w Blogu, Użytkownik
zobowiązuje się do natychmiastowego przejęcia na siebie wszelkich relacji i
czynności prawnych w tym zakresie. W przypadku, w którym jakikolwiek sąd
orzekający lub organ orzekłby o odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu
naruszenia prawa poprzez publikację Materiału Użytkownika w Blogu,
Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia w pełnym zakresie i na własny
koszt wszelkich skutków prawnych z tego wynikających wobec podmiotu
uprawnionego oraz do pokrycia szkody, w zakres której wchodzić będą
również, lecz nie wyłącznie, koszty postępowania i obsługi prawnej, w tym
faktycznie poniesione koszty zastępstwa procesowego.
Niezależnie od uprawnień Usługodawcy wynikających z przepisów ustawy
przywołanej w pkt 5.5 Regulaminu, w przypadku naruszenia przez
Użytkownika przepisów prawa lub zasad o których mowa w Regulaminie,
poprzez publikację na Blogu Materiału Użytkownika lub jego treść,
Usługodawcy przysługuje prawo do wezwania Użytkownika do usunięcia lub
korekty kwestionowanych Materiałów Użytkownika oraz nienaruszania zasad

publikacji w przyszłości. W przypadku niezastosowania się do wezwania albo
przyjętych ustaleń lub w przypadku powtarzających się naruszeń,
Usługodawcy przysługuje uprawnienie do natychmiastowego i trwałego
usunięcia Użytkownika z listy Użytkowników
10. Użytkownik oświadcza, że z chwilą publikacji Materiału Użytkownika,
przyznaje Usługodawcy wyłączne, nieodpłatne i przenoszalne na osoby trzecie
prawo do zwielokrotniania Materiałów Użytkownika wszelkimi technikami i
ich publikacji w Portalu oraz rozpowszechniania w innych serwisach
internetowych, do których prawa przysługują Usługodawcy, jak również ich
wydruku z zastrzeżeniem wskazania źródła poprzez zamieszczenie linku do
Bloga z którego pochodzi Materiał Użytkownika oraz Nicka autora.
11. Usługodawca ma prawo do odmowy udostępniania Użytkownikowi
możliwości korzystania z usług oferowanych w Portalu bez podania przyczyn.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w
zakresie udostępniania Bloga w sieci.
13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do decyzji odnośnie prezentacji
wybranych Blogów na stronie głównej Portalu.
6. Blogi sponsorowane
1. Blogiem sponsorowanym jest Blog prowadzony przez Użytkownika odpłatnie
na podstawie indywidualnej umowy zawartej z Usługodawcą.
2. Zasady prowadzenia Bloga sponsorowanego określa umowa zawarta z
Użytkownikiem oraz Regulamin. W przypadku wystąpienia sprzeczności
pomiędzy treścią postanowień umowy a Regulaminem, rozstrzygające są
postanowienia umowy.
7. Dane osobowe
1. W celu rejestracji w Portalu, Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia
Formularza Użytkownika zawierającego oświadczenie w sprawie wyrażenia
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zamieszczonych w
Formularzu Użytkownika.
2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na zasadach
określonych w Ustawie ODO.
3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy
ODO.
4. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych w
każdym czasie, korzystając z narzędzi udostępnianych przez Usługodawcę w
Koncie.
8. Rozwiązanie umowy zawartej na podstawie Regulaminu
1. Umowa o świadczenie Usług w zakresie Bloga może być rozwiązana przez
Użytkownika w każdym czasie. W tym celu Usługodawca udostępni
Użytkownikowi niezbędne narzędzia umożliwiające poinformowanie
Usługodawcy o zamiarze rozwiązania umowy i usunięcie Konta z systemów
informatycznych Usługodawcy. Materiały Użytkownika opublikowane przez
Użytkownika w Blogu do daty poinformowania Usługodawcy o zamiarze
rozwiązania umowy, podlegają dalszej publikacji na zasadach określonych w
Regulaminie, na co Użytkownik wyraża zgodę zawierając z Usługodawcą
umowę o świadczenie Usług w zakresie Bloga.
2. Umowa o świadczenie Usług w zakresie Bloga może być rozwiązana przez
Usługodawcę w przypadkach określonych w Regulaminie oraz w przypadku
podjęcia decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usług. Materiały Użytkownika
opublikowane przez Użytkownika w Blogu do daty rozwiązania przez

Usługodawcę umowy o świadczenie Usług podlegają dalszej publikacji na
zasadach określonych w Regulaminie, na co Użytkownik wyraża zgodę
zawierając z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług w zakresie Bloga.
3. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytkownika,
jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu umowy przez
Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika i usunięciu
poprzedniego Konta Użytkownika wskutek naruszenia przez Użytkownika
przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
9. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług w Portalu mogą być składane
z tytułu:
1 niewykonania usług, lub
2 nienależytego wykonania usług.
2. Reklamacja wymaga:
1 formy pisemnej, albo
2 formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: net@pb.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1 imię i nazwisko osoby składającej,
2 przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż
w terminie 15 (piętnastu) dni. W uzasadnionych przypadkach, Usługodawca
może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 15
(piętnaście) dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie
poinformowana.
5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie
rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.
Postanowienia końcowe
1. Korzystając z funkcjonalności Portalu, zarówno w zakresie nie wymagającym
rejestracji Użytkownika, jak w zakresie tego wymagającym, Użytkownik
zobowiązuje się do przestrzegania, niezależnie od postawień Regulaminu,
zasad netykiety, której naruszenia traktowane będą przez Usługodawcę, jako
naruszenia Regulaminu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu nie później
niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego
Regulaminu poprzez umieszczenie stosownej informacji wskazującej zakres
dokonanych zmian na stronie głównej Portalu i utrzymywania jej nie krócej niż
przez 7 dni kalendarzowych, a nadto dodatkowo poprzez powiadomienie
Użytkowników posiadających Konta Użytkowników przesłane na adres poczty
elektronicznej wskazany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym.
3. Wszelkie czynności faktyczne i prawne zrealizowane przed datą
wprowadzenia zmian Regulaminu będą kwalifikowane na podstawie
postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu dokonania czynności.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego.

