Regulamin korzystania z aplikacji „Świąteczne Stop Cafe” (zwany dalej „Regulaminem”)

§1. Korzystanie z aplikacji „Świąteczne Stop Cafe”
1. Administratorem aplikacji „Świąteczne Stop Cafe” (zwanej dalej „Aplikacją”) jest Performance
Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Idzikowskiego 19, 02-704 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000253394, o kapitale
zakładowym w wysokości 500 000 zł, posiadająca NIP 521- 33- 88 -65, posiadająca numer
statystyczny REGON 140548494 (dalej „Administrator”), który w związku z obsługą Aplikacji
przetwarza dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, przetwarzanych w celu korzystania z Aplikacji, w zakresie zgodnym z
Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z
siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7. Użytkownikowi Aplikacji przysługuje prawo dostępu do
danych osobowych, ich poprawiania, a także odwołania wyrażonej uprzednio zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie.
3. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.
4. Z Aplikacji mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych (dalej „Użytkownik”).
5. Przed przystąpieniem do korzystania z Aplikacji Użytkownik oświadcza poprzez zaznaczenie
odpowiednich checkboxów w Aplikacji na stronie www.stopcafe.pl, że zapoznał się z
Regulaminem Aplikacji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym
wizerunku, podanych w Aplikacji.
6. Aplikacja umożliwia stworzenie zindywidualizowanych życzeń z wizerunkiem twarzy Użytkownika
Aplikacji (osoby tworzącej życzenia) i ewentualnie wizerunkami twarzy innych osób (przy
zachowaniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie) oraz z napisanym przez
Użytkownika Aplikacji tekstem życzeń. Aplikacja umożliwia przesłanie takich życzeń do wybranej
przez Użytkownika osoby lub osób za pomocą linku kierującego na stronę dedykowanej Aplikacji
a ponadto możliwe jest udostępnienie ich na portalu społecznościowym Facebook.
7. Aplikacja dostępna jest z poziomu strony, na której została umieszczona: www.stopcafe.pl
8. W celu stworzenia życzeń należy:
8.1. dodać od 1 do 5 zdjęć zawierających wizerunek twarzy Użytkownika Aplikacji oraz ew.
innych osób (np. jego bliskich, przyjaciół lub rodziny);
8.2. wpisać treść życzeń, przy czym Aplikacja nie jest przeznaczona do wprowadzania treści,
które:
8.2.1.byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami
obyczajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące
przemoc),
8.2.2.obrażałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być
uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby treści wulgarne lub
powszechnie uznane za obraźliwe, miałyby na celu poniżenie lub ośmieszenie innej
osoby,
8.2.3.sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem,
8.2.4.miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub
promocję towarów lub usług,
8.2.5.naruszałyby prawa lub dobre imię Administratora lub administratora danych
osobowych,
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8.2.6.naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne (np.
zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do wykorzystania których
Użytkownik nie jest uprawniony), prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy
handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste
osób trzecich lub prawo do prywatności;
8.3. wygenerować za pomocą przycisku „Dalej” zindywidualizowaną kartkę z życzeniami
świątecznymi;
8.4. udostępnić kartkę z życzeniami wybranym przez Użytkownika osobom poprzez
8.4.1.skopiowanie i wklejenie linka kierującego do strony Aplikacji do wiadomości przesyłanej
przez Użytkownika (np. wklejenie w treść maila, smsa, innego rodzaju wiadomości) lub
8.4.2.kliknięcie przycisku „Podziel się na Facebooku”.
Użytkownik akceptując regulamin potwierdza, że:
9.1. Użytkownikowi przysługują autorskie prawa majątkowe do dodawanych zdjęć,
9.2. Użytkownik uzyskał zgodę osób, których wizerunek został utrwalony na dodawanych
zdjęciach na wykorzystanie ich w Aplikacji;
9.3. dodanie zdjęć i ich wykorzystanie w Aplikacji nie stanowi naruszenia jakichkolwiek praw
osób trzecich, w tym nie narusza dóbr osobistych ani prawa do wizerunku osób trzecich.
Po przejściu do kolejnego etapu tworzenia kartki z życzeniami nie ma technicznej możliwości
powrotu do poprzedniego etapu ani jego korekty. Aby dokonać modyfikacji w tworzonej kartce
Użytkownik powinien rozpocząć cały proces od początku.
Przygotowanie życzeń nie stanowi działania w imieniu ani na zlecenie Administratora ani
administratora danych osobowych .
Aplikacja stanowi narzędzie, którego celem jest umożliwienie stworzenia życzeń świątecznych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści (teksty i zdjęcia) dodawane przez
Użytkowników, przy czym w przypadku przekazania Administratorowi przez osobę trzecia
informacji o naruszeniu Regulaminu lub norm powszechnie obowiązujących, w szczególności
dobrych obyczajów, Administrator Aplikacji zablokuje możliwość odtwarzania życzeń
przygotowanych w Aplikacji.
Każdy Użytkownik może wygenerować dowolną liczbę kartek z życzeniami.
Linki do wygenerowanych kartek z życzeniami będą aktywne do dnia 31.03.2017 r.
Kartki z życzeniami przygotowane w Aplikacji mogą być rozpowszechniane wyłączenie przez
Użytkownika, który daną kartkę przygotował oraz osoby przez niego upoważnione.
Dodawane zdjęcia powinny przedstawiać twarz Użytkownika, ew. innych osób (np. jego bliskich
przyjaciół lub rodziny).
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych,
osobistych, dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku lub innych praw osób trzecich naruszonych
na skutek stworzenia kartki z życzeniami za pomocą Aplikacji i udostępnienia jej innym osobom.
§ 2 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Aplikacją mogą być zgłaszane w szczególności w formie e-mail na adres
mailowy stopcafe@performance-media.pl
2. Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację kartki z życzeniami, której
dotyczy reklamacja (link do kartki), dane kontaktowe do osoby składającej reklamację oraz jej
żądanie, przy czym rekomendowane jest również szczegółowe opisanie zdarzenia stanowiącego
podstawę reklamacji, oraz jej krótkie uzasadnienie.
3. Administrator Aplikacji rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu i udziela na
nie odpowiedzi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź zostanie
udzielona mailem na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja (w przypadku nie
podania adresu email, odpowiedź zostanie udzielona inny sposób, w szczególności zgodny ze
sposobem zgłoszenia reklamacji).

4. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny.
5. W razie dodatkowych pytań dotyczących zasad korzystania z Aplikacji, w tym ochrony
prywatności, należy skontaktować się z Administratorem Aplikacji pod adresem:
stopcafe@performance-media.pl.

