Regulamin i polityka prywatnosci serwisow internetowych nalezacych do Burda
Publishing Polska Sp. z o.o.
§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Wydawca i włascicielem serwisow internetowych („Serwisy”), ktorych dotyczy niniejszy Regulamin i
polityka prywatnosci („Regulamin”) jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o., z siedziba przy ul.
Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710 („Burda”). Ponizszy Regulamin zastosowanie
miec będzie w szczegolnosci do następujacych Serwisow:
- Glamour.pl
oraz innych Serwisow, na stronach ktorych wyraznie zaznaczono, iz zastosowanie miec do nich będa
postanowienia niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisow oraz przed rejestracja
w Serwisach kazdy Uzytkownik powinien zapoznac się z niniejszym Regulaminem. Korzystajac z Serwisow
Uzytkownik potwierdza, ze zapoznał się z trescia Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiazuje
się do ich przestrzegania.
2. Ponizszy Regulamin okresla zasady funkcjonowania Serwisow, prawa oraz obowiazki jego
Uzytkownikow i Burdy, warunki zawierania i rozwiazywania umow o swiadczenie usług droga
elektroniczna, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych uzytkownikow
(„Uzytkownikow”) korzystajacych z Serwisow. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich
Uzytkownikow korzystajacych z Serwisow, jak rowniez do Uzytkownikow dokonujacych rejestracji w
Serwisach bezposrednio lub przez serwisy trzecie. Burda udostępnia Serwisy internetowe bezpłatnie
uzytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisow jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody na
warunki przedstawione w Regulaminie. Prosimy więc o uwazne zapoznanie się z tymi warunkami. Kazdy
Uzytkownik jest zobowiazany do przestrzegania postanowien Regulaminu.
3. Celem Serwisow jest umozliwienie Uzytkownikom dostępu do informacji, nawiazywania i
podtrzymywania kontaktow z innymi Uzytkownikami, komunikacji między Uzytkownikami a redakcjami
Burdy, wyrazania swoich opinii, tworzenia grup, umieszczania w Serwisach utworow (np. tresci, zdjęc,
video), odbierania i wysyłania wiadomosci, prowadzenia bloga, branie udziałow w konkursach, etc.
4. Kazdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla Uzytkownikow będzie regulowana oddzielnym
regulaminem. W przypadku niektorych Serwisow, przewidujacych specjalne funkcje (np. system punktowy
Uzytkownikow), zasady ich funkcjonowania, w tym prawa i obowiazki Uzytkownikow oraz Burdy moga
dodatkowo regulowac odrębne dokumenty, kazdorazowo wskazane i udostępnione dla Uzytkownikow w
widocznym miejscu na stronie głownej takiego Serwisu.
5. Zakup płatnych usług oferowanych w ramach Serwisow jest zarezerwowany jedynie dla pełnoletnich osob
fizycznych posiadajacych pełna zdolnosc do czynnosci prawnych i/lub dla osob niepełnoletnich lub nie
posiadajacych pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych za zgoda ich opiekunow ustawowych/prawnych,
przy czym w takim przypadku Uzytkownik ten oraz osoby, ktore z mocy ustawy lub umowy zobowiazane sa
do nadzoru nad nim, ponosza pełna odpowiedzialnosc za jego działania, w szczegolnosci ponosza pełna
odpowiedzialnosc odszkodowawcza względem Burdy i osob trzecich, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
§2
WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu prawidłowego korzystania z wszystkich mechanizmow dostępnych w ramach Serwisow niezbędne
jest spełnienie następujacych wymagan technicznych:
a) urzadzenie (np. komputer, smartfon, tablet) z dostępnym połaczeniem z siecia Internet;
b) przegladarka internetowa umozliwiajaca wyswietlanie na ekranie komputera dokumentow
hipertekstowych (HTML) powiazanych w sieci Internet przez sieciowa usługę WWW, obsługujacej język

oprogramowania JavaScript oraz umozliwiajaca zapis plikow Cookie;
c) w przypadku uzytkownikow dokonujacych rejestracji – posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu email)
d) Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przegladarce internetowej zapewniajaca
mozliwosc odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash;
§3
PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOSCI
1. Burda opracowała niniejszy Regulamin majac na uwadze m.in. ochronę prywatnosci uzytkownikow,
ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o uzytkownikach Serwisow oraz
bezpieczenstwo przechowywanych danych. Burda dba o to, aby informacje o uzytkownikach
przechowywane w bazach danych Burdy nie zostały uszkodzone ani zniszczone oraz aby powierzona nam
korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne. Dane te potrzebne sa m.in. do okreslenia
upodoban Uzytkownikow w celu doskonalenia Serwisow. Chcemy, aby były one coraz ciekawsze i celniej
trafiały do upodoban Uzytkownikow.
2. Dostęp do Serwisow i mozliwosc zapoznawania się z większoscia ich zawartosci (poza zawartoscia
wyraznie zastrzezona dla zarejestrowanych Uzytkownikow) posiadaja wszyscy Uzytkownicy sieci Internet
bez koniecznosci spełnienia jakichkolwiek formalnosci, w szczegolnosci dostęp ten nie jest uzalezniony od
dokonania przez Uzytkownika rejestracji w ramach danego Serwisu.
3. Częsc wyodrębnionych zasobow Serwisow, w tym mozliwosc zamieszczania własnych tresci, sa dostępne
wyłacznie dla zarejestrowanych Uzytkownikow Serwisow, ktorzy dokonaja w nim rejestracji.
4. Zarejestrowanymi Uzytkownikami Serwisow moga byc wszystkie osoby fizyczne, ktore dokonały
rejestracji i załozyły własne konto w Serwisach, przy czym nieletni i/lub osoby nie posiadajace pełnej
zdolnosci do czynnosci prawnych, składajac opisane w niniejszym Regulaminie oraz formularzu
rejestracyjnym oswiadczenia i udzielajac Burdzie opisanych w nich praw i upowaznien oswiadczaja, ze
uzyskały stosowne zgody przedstawicieli ustawowych/prawnych na złozenie w/w oswiadczen oraz
przekazanie praw i upowaznien.
5. Rejestracja w Serwisach jest bezpłatna i całkowicie dobrowolna. Burda umozliwia Uzytkownikom sieci
Internet dokonywanie samodzielnej decyzji w zakresie korzystania z Serwisow i zakresu takiego korzystania,
w tym przekazywanych Burdzie informacji o sobie.
6. Aby zarejestrowac się w danym Serwisie nalezy wypełnic w sposob kompletny i zgodny z prawda oraz
wysłac zgodnie z podanymi informacjami formularz rejestracyjny. Burda nie kontroluje ani nie weryfikuje
danych identyfikacyjnych Uzytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Po wypełnieniu danych w
formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomosc wskazujaca sposob
potwierdzenia rejestracji. Z chwila potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy
zarejestrowanym Uzytkownikiem a Burda, ktorej przedmiotem sa usługi swiadczone przez Burdę w ramach
Serwisow, na warunkach okreslonych w niniejszym Regulaminie. Wraz z dokonaniem rejestracji,
Uzytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz składa oswiadczenie woli i
wiedzy dotyczace znajomosci tresci Regulaminu oraz spełniania wszystkich okreslonych w Regulaminie
wobec Uzytkownikow wymagan i warunkow.
7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej, niezaleznie od uprawnien
wskazanych w ust. 16 ponizej, Uzytkownik moze od niej odstapic bez podania przyczyn poprzez złozenie
stosownego oswiadczenia w formie elektronicznej lub na pismie.
8. Uzytkownik oswiadcza, ze dane podawane przez Uzytkownika podczas procesu rejestracji sa prawdziwe.
W szczegolnie uzasadnionych sytuacjach mogacych wzbudzac uzasadnione podejrzenie o podaniu
nieprawdziwych danych, Burda moze uzaleznic rejestrację lub korzystanie z danego Serwisu przez
Uzytkownika od uwiarygodnienia jego danych przedstawionych w formularzu rejestracyjnym.
9. W wyniku prawidłowej rejestracji Uzytkownik uzyskuje dostęp do przypisanego do niego konta.
10. Konto zawiera dane Uzytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku
pozniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Uzytkownik powinien niezwłocznie zaktualizowac swoj
profil. Zabrania się usuwania przez Uzytkownika swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym

(poza sytuacja ich aktualizacji), w trakcie korzystania z Usługi, a takze podawania danych niepełnych,
nieaktualnych, badz nieprawdziwych.
11. Kazda osoba fizyczna moze utworzyc tylko jedno konto w danym Serwisie, nie dopuszczalne jest
odstępowanie, uzyczanie, odsprzedawanie ani w zaden inny sposob zbywanie swojego konta innym osobom
badz przekazywania innym osobom hasła do swojego konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem
osob trzecich do konta Uzytkownika. Aby zabezpieczyc się przed ewentualnymi probami włamania na
konto, Uzytkownik powinien korzystac z trudnych do złamania haseł, np. powinno ono zawierac zarowno
litery, jak i cyfry. Jezeli Uzytkownik loguje się do Serwisu korzystajac z komputera osob trzecich, nie
powinien zapisywac hasła dostępu do Serwisu.
12. Uzytkownik jest zobowiazany do korzystania z załozonego przez siebie konta w sposob zgodny z
obowiazujacym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego
Regulaminu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za sposob, w jaki korzysta z załozonego przez siebie
konta oraz za zamieszczane przez siebie w serwisie tresci. Dostęp do konta Uzytkownika chroniony jest
wybranym przez Uzytkownika hasłem.
13. Burda przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia konta Uzytkownika w
przypadku, gdy:
a) Uzytkownik wykorzystuje konto w sposob sprzeczny z obowiazujacymi przepisami prawa (w tym
naruszajace np. dobre obyczaje, zasady netykiety czy tez dobra osobiste) i/lub postanowieniami niniejszego
Regulaminu;
b) zastosowany przez Uzytkownika Nick (nazwa konta) narusza przepisy prawa, prawa osob trzecich (w tym
prawa autorskie lub prawa pokrewne oraz prawa osobiste) i/lub dobre obyczaje;
c) bezpieczenstwo konta Uzytkownika jest zagrozone; w takiej sytuacji Burda moze uzaleznic dalsze
korzystanie z konta przez Uzytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po
dokonaniu zmiany hasła Uzytkownik odzyskuje dostęp do pierwotnego konta.
14. Jesli Konto danego Uzytkownika zostało usunięte z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, w
szczegolnosci okreslonych w pkt. 13 powyzej, Burda jest uprawniona do umozliwienia innym
Uzytkownikom stosowania Loginu (nazwy konta) nalezacego do Uzytkownika zamkniętego konta. Po
usunięciu konta nie ma mozliwosci jego przywrocenia.
15. Rejestrujac się w Serwisie Uzytkownik wyraza zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych
osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracyjnym przez Burdę w zakresie udzielonego
upowaznienia w szczegolnosci w celu realizacji usługi hostingu swiadczonej przez Burdę na zasadach
okreslonych w Regulaminie, ktora polega na zapewnieniu Uzytkownikowi narzędzia celem umieszczania i
przechowywania zamieszczonych tresci, w celu swiadczenia usług zwiazanych z danym Serwisem, w tym
dostarczenia newslettera oraz - w ramach usprawiedliwionego celu administratora – dla potrzeb marketingu
produktow i usług własnych Burdy, na zasadach szczegołowo okreslonych w pkt. 17 ponizej. Adres mailowy
podany przez Uzytkownika w formularzu moze byc ponadto wykorzystywany do komunikacji z
Uzytkownikiem w celu weryfikacji statusu konta Uzytkownika, jak rowniez w innych sprawach zwiazanych
z funkcjonowaniem Serwisow, w szczegolnosci do wysyłania powiadomien o istotnych zmianach w
Serwisach lub komunikatow o stanie technicznym Serwisow. W przypadku jesli uzytkownik wyrazi zgodę
na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczna na podany przez niego adres mailowy moga
byc rowniez wysyłane przez Burdę i/lub podmiot wskazany w stosownym formularzu informacje handlowe.
16. Uzytkownik, z zastrzezeniem zdania ponizszego, moze w kazdej chwili rozwiazac Umowę z Burda i
usunac konto w danym Serwisie przesyłajac prosbę o usunięcie konta droga mailowa na adres email podany
w dziale Kontakt danego serwisu, przy czym prosba musi zostac przesłana z adresu email, ktory jest
aktualnie powiazany z danym kontem. Przesłanie takiego wniosku będzie rownoznaczne z usunięciem
danych Uzytkownika z bazy danych Serwisu w terminie nie dłuzszym niz 10 dni, przy czym usunięcie
danych Uzytkownika nie skutkuje usunięciem z Serwisow zamieszczonych przez niego tresci, ktore będa
przechowywane i archiwizowane w Serwisach. W przypadku gdyby na koncie uzytkownika pozostały
niewykorzystane zakupione wirtualne przedmioty badz usługi Burda zwroci ich rownowartosc
uzytkownikowi.
17. Administratorem danych osobowych Uzytkownika jest Burda Publishing Polska sp. z o.o. z siedziba w
Warszawie („Burda“), przy ul. Marynarskiej 15. Dane Uzytkownika będa przetwarzane w celu swiadczenia

usług zwiazanych z danym Serwisem, w tym dostarczenia newslettera oraz - w ramach usprawiedliwionego
celu administratora – dla potrzeb marketingu produktow i usług własnych Burdy. O ile Uzytkownik wyrazi
odrębna zgodę dane moga byc udostępnione do Partnerow Burdy* w celach marketingowych oraz
Uzytkownik moze otrzymywac informacje handlowe droga elektroniczna lub przy pomocy telemarketingu.
18. Podanie danych jest dobrowolne i Uzytkownikowi przysługuje prawo wgladu do danych oraz ich
poprawiania, jak rowniez prawo odwołania zgody lub złozenia sprzeciwu wobec udostępniania danych do
Partnerow Burdy.
* Lista Partnerow dostępna na stronie
§4
PLIKI COOKIES I ADRES IP
1. Internetowa przegladarka stosowana przez Uzytkownika sieci Internet moze byc wyposazona w opcję
przechowywania plikow tekstowych (ang. "cookies"), ktore serwer zapisuje na dysku urzadzenia koncowego
uzytkownika, dzięki czemu będzie mogł go "rozpoznac" przy ponownym połaczeniu. W plikach "cookies"
znajduja się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisow internetowych, w
szczegolnosci tych wymagajacych autoryzacji oraz ułatwiajace aktywne korzystanie z wszystkich usług
dostępnych w ramach serwisu bez koniecznosci kazdorazowego logowania. Zawartosc plikow „cookies” nie
daje mozliwosci identyfikacji danego uzytkownika. Za pomoca plikow „cookies” nie sa rowniez
przetwarzane ani przechowywane dane osobowe, „cookies” w zaden sposob nie niszcza systemu w
komputerze uzytkownika ani nie wpływaja na jego sposob działania, w szczegolnosci nie powoduja zmian
konfiguracyjnych w urzadzeniach koncowych uzytkownikow ani w oprogramowaniu zainstalowanym na
tych urzadzeniach.
2. Burda przechowuje pliki cookies na komputerach Uzytkownikow w celu:
- utrzymania sesji uzytkownika (po zalogowaniu), dzięki ktorej uzytkownik nie musi na kazdej stronie
wpisywac nazwy uzytkownika i hasła;
- lepszego dopasowania serwisow do potrzeb uzytkownikow; - tworzenia statystyk ogladalnosci dla naszych
partnerow tresciowych i reklamodawcow; - prezentacji reklam internetowych o tresci najbardziej zblizonej
do zainteresowan uzytkownika; - tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym
głosowaniem przez te same osoby.
3. Uzytkownik moze w kazdej chwili wyłaczyc w swojej przegladarce opcje przyjmowania cookies, przy
czym nalezy miec na uwadze, ze czynnosc ta moze spowodowac utrudnienia czy wręcz uniemozliwic
korzystanie z niektorych usług danego Serwisu.
4. W Serwisie procz plikow Cookie zbierane sa rowniez adresy IP uzytkownikow, gromadzone na podstawie
logow dostępowych. Podobnie jak pliki Cookie, sa one wykorzystywane głownie w celach statystycznych
oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP moga byc udostępnione organom prawnym w
mysl przepisow prawa tym art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług droga
elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
§5
TRESCI ORAZ WŁASNOSC INTELEKTUALNA
1. Uzytkownicy Serwisow moga samodzielnie zamieszczac dowolne tresci (w szczegolnosci filmy, pliki
multimedialne, audiowizualne, graficzne, muzyczne, tekstowe, zdjęcia, linki do innych stron internetowych,
komentarze, opinie, obrazki, itp.) w Serwisach, w zaleznosci od dostępnych funkcji w ramach danych
Serwisow, przy czym w niektorych Serwisach częsc funkcji, a co za tym idzie mozliwosc publikacji
własnych tresci, jest dostępna wyłacznie dla zarejestrowanych Uzytkownikow. Tresci zamieszczane przez
Uzytkownika musza byc
zgodne z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem, przy czym Burda, jako podmiot dostarczajacy
jedynie platformy technicznej, umozliwiajacej Uzytkownikom umieszczanie w niej dowolnych tresci
skierowanych do szerokiego kręgu odbiorcow sieci, nie odpowiada za zgodnosc tych tresci w szczegolnosci
z obowiazujacymi przepisami prawa, normami etycznymi, czy tez internetowa netykieta. Burda nie
weryfikuje zamieszczanych tresci pod katem ich zgodnosci z przepisami prawa, prawdziwosci, rzetelnosci i
skutecznosci, tym samym nie ingeruje m.in. w przebieg dyskusji, nie odpowiada rowniez za regulamin i

politykę ochrony prywatnosci stosowana przez włascicieli stron internetowych, ktorych linki zostały
umieszczone przez Uzytkownikow w Serwisie, ani za tresc informacji tam zawartych. Uzytkownicy
zamieszczajacy tresci w Serwisach, w tym linki do stron internetowych osob trzecich, rozpowszechniaja je
na własna odpowiedzialnosc i sa wyłacznie odpowiedzialne za wszelkie roszczenia osob trzecich z tytułu
naruszenia praw tych osob.
2. W Serwisach zabronione jest publikowanie jakichkolwiek tresci, ktore sa sprzeczne z prawem polskim i
międzynarodowym, wzywajacych do nienawisci rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujacych
przemoc, obrazajace uczucia innych osob, w tym rowniez uczucia religijne, naruszajace prawo do
prywatnosci. Niedopuszczalne jest rowniez zamieszczanie tresci zawierajacych nagosc, pornografię, erotykę
oraz tresci obsceniczne, tresci nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz
naruszajace zasady netykiety lub niezgodnych z tematyka danego Serwisu. Burda zastrzega, ze w
publikowanych samodzielnie przez Uzytkownikow tresciach nie moga znalezc się ponadto tresci
reklamujace działalnosc innych przedsiębiorcow i/lub tez naruszajace prawa lub interesy Burda.
3. Zabronione jest ponadto publikowanie w Serwisach wszelkich tresci: zawierajacych materiały chronione
prawem autorskim bez zgody autora; promujacych, zachęcajacych lub oferujacych instrukcje dotyczace
nielegalnej działalnosci (np. hakerstwa); zawierajacych nielegalne oprogramowanie, informacje lub inne
materiały zawierajace szkodliwe lub niszczace elementy (np. wirusy, "konie trojanskie"); powszechnie
uznawanych jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie tresci z pojedynczymi słowami lub duze ilosci
pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematow na forum, itp.).
4. W przypadku, gdyby zamieszczone przez Uzytkownika danego Serwisu materiały (Tresci) były sprzeczne
z postanowieniami z pkt. 2 i/lub 3 powyzej, Burda zastrzega sobie prawo do ich blokowania lub usuwania w
kazdym czasie, bez wczesniejszego powiadomienia ani tez wyjasnien dla Uzytkownika. Uzytkownicy
naruszajacy Regulamin i/lub przyjęte normy (w tym netykiety) moga ponadto zostac usunięci z Serwisu
poprzez czasowe zablokowanie lub tez trwałe usunięcie profilu/konta Uzytkownika. Burda jest uprawniona
rowniez do przekazania posiadanych informacji na temat Uzytkownika na zadanie uprawnionych organow
panstwa w celu prowadzenia przez nich stosownych postępowan, w tym wyjasniajacych, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.
5. Kazdy Uzytkownik korzystajacy z danego Serwisu jest uprawniony do poinformowania Burdy o
naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu w tym Serwisie w formie elektronicznej na adres email podany w
dziale Kontakt danego Serwisu. Zgłoszenie powinno zawierac: link do strony gdzie nastapiło naruszenie,
opis naruszenia prawa, kontakt (adres e-mail i/lub telefon) do osoby zgłaszajacej, aby Burda mogła
potwierdzic przyjęcie zgłoszenia lub w celu uzyskania informacji uzupełniajacych. Burda w mozliwie
krotkim czasie dokona weryfikacji zgłoszenia.
6. Uzytkownik danego Serwisu oswiadcza, iz wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w Serwisie
Tresci, sa wolne od jakichkolwiek wad prawnych i nie naruszaja zadnych praw osob trzecich oraz moga byc
wykorzystywane w serwisie zgodnie z
niniejszym Regulaminem. Ponadto Uzytkownik zapewnia, iz Tresci te: 1/ sa przejawem jego oryginalnej
tworczosci o indywidualnym charakterze, 2/ nie naruszaja praw osob trzecich, nie sa obciazone prawami
osob trzecich, osoby trzecie nie zgłaszaja w tym zakresie zadnych roszczen, 3/ uzyskał wszelkie zezwolenia
lub zgody prawem wymagane (w tym prawa na pozowanie osob i rozpowszechnianie ich wizerunku) na
korzystanie z tych materiałow, o ile sa one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania w ramach
Serwisu zgodnie z Regulaminem, 4/ ich wykorzystywanie w Serwisie oraz w ramach upowaznienia, o
ktorym mowa w ust. 7 ponizej, nie wymaga ponoszenia wynagrodzen na rzecz tworcow i podmiotow praw
pokrewnych, płatnych im z tego tytułu zarowno bezposrednio, jak i za posrednictwem organizacji
zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. W uzasadnionych przypadkach
Burda przysługuje prawo weryfikacji powyzszych oswiadczen, w szczegolnosci poprzez zazadanie
przedstawienia przez Uzytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgod osob trzecich. W
przypadku, gdyby ktorekolwiek z oswiadczen Uzytkownika, o ktorych mowa w niniejszym Regulaminie
okazało się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i/lub prawnym całkowita odpowiedzialnosc z tego
tytułu ponosi Uzytkownik, ktory złozył nieprawdziwe oswiadczenie (w szczegolnosci odnoszace się do
posiadanych praw do zamieszczonych w Serwisie Tresci), a gdyby Burda poniosła jakakolwiek szkodę z
tego tytuł Uzytkownik zobowiazuje się do jej naprawienia w całosci, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa.
7. Uzytkownicy Serwisu poprzez zamieszczenie swoich Tresci w Serwisie upowazniaja Burdę do

bezpłatnego, wielokrotnego wykorzystywania tych Tresci (w tym zawierajacych wizerunek Uzytkownika)
bez ograniczen terytorialnych i czasowych w następujacym zakresie: 1/ utrwalanie i zwielokrotnianie
drukiem lub podobna technika, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie; 2/ wydawanie (publikowanie) i
rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezaleznie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez
ograniczenia liczby nakładow, wydan oraz egzemplarzy; obejmuje to takze prawo do częsciowego lub
całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a
takze prawo do powielania w inny sposob; 3/ wprowadzanie do pamięci komputera i sporzadzanie kopii
takich zapisow dla potrzeb eksploatacji trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w
całosci lub częsci, jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie; 4/ wykorzystywanie dla celow
marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Burdy oraz podmiotow przez nia
upowaznionych ich produktow i usług oraz innych przejawow ich działalnosci, a takze przedmiotow ich
własnosci; obejmuje to rowniez utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystywanie tych
utrwalen zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. 7; utrwalenie audiowizualne jakakolwiek technika,
niezaleznie od standardu, systemu i formatu; nadanie za pomoca wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek srodkow technicznych niezaleznie od standardu, systemu lub
formatu, w tym nadawanie za posrednictwem satelity; retransmisję przewodowa lub bezprzewodowa przy
pomocy jakichkolwiek srodkow technicznych, w tym nadawanie za posrednictwem satelity; wyswietlanie
lub publiczne odtwarzanie utrwalen sporzadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. 7;
nagrywanie na urzadzeniach słuzacych do wielokrotnego odtwarzania za pomoca nosnikow dzwięku i
obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagran, przekazywanie, odtwarzanie i
emitowanie w audycjach w srodkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nosnikach dzwięku i/lub obrazu;
5/ publiczne udostępnianie w taki sposob, aby kazdy mogł miec do nich dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym w tym w dowolnych elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej oraz
rozpowszechniania kazdego utworu poprzez wprowadzanie utworu do obrotu, publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, nadawanie (we wszystkich technikach, w tym: przewodowo lub
bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie), reemitowanie,
wprowadzenie do pamięci komputera albo innego urzadzenia elektronicznego umozliwiajacego
komunikowanie, zarowno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zamkniętej, jak i dostępnej po
spełnieniu okreslonych warunkow, powszechnie dostępnej i udostępnianej w taki sposob, aby kazdy mogł
miec dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym we wszystkich technikach i technologiach,
w tym telekomunikacyjnych, m.in. SMS, IVR, WAP i MMS. 6/ wprowadzanie do obrotu,
rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii sporzadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu. Uzytkownik/Autor danego utworu (tresci) udziela Burdzie na podstawie niniejszego
postanowienia zezwolenia na korzystanie z zaleznych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych powyzej, o ile dla eksploatacji w/w Tresci na tych polach konieczne lub potrzebne albo
wymagane jest stworzenie utworu zaleznego, a takze zezwolenia na udzielenie wzajemnego i rownoczesnego
lub samodzielnego opracowania, przerobki, adaptowania częsci lub całosci, w tym przez nadawanie im
roznego rodzaju form (zmienionej, skroconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do
reprodukowania na nosnikach zapisu (dyskietce, karcie z pamięcia, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie,
fotokopii, mikroreprodukcji, nosniku CD, nosniku DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nosnikach
dzwięku i obrazu. Uzytkownik/Autor udziela takze Burdzie zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w
zakresie nabytych zgodnie z niniejszym pkt. 7 praw do w/w Tresci. Uzytkownik upowaznia Burdę do
dodawania tytułow i podtytułow do Tresci oraz umieszczania w tresci materiałow dostarczonych przez
Uzytkownika, znakow towarow, logotypow i emblematow, oznaczen, nazw, itp. nalezacych do Burdy albo
podmiotow przez nia wskazanych. Nabycie praw do Tresci w powyzszym zakresie obejmuje prawo Burdy
do korzystania i osiagania korzysci z Tresci w tym prawo do pobierania wynagrodzenia i rekompensat za
przypadki korzystania z Tresci przez podmioty trzecie, w tym w ramach dozwolonego uzytku utworow
chronionych w szczegolnosci wymienionych w art. 25 ust 2 i 4 oraz art. 29 ust.2 i 21 z wyjatkiem praw
wymienionych w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (
Dz. U. nr 24 poz. 138 z pozn. zm.).
§6
NETYKIETA
1. Netykieta to zbior zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie, wynikajacych wprost z ogolnych
zasad przyzwoitosci. Kazdy Uzytkownik Serwisow zamieszczajacy Tresci zobowiazany jest do
przestrzegania netykiety, z ktorych najwazniejsze to:

- pisz zwięzle i na temat;
- nie przeklinaj;
- nie obrazaj i nie atakuj personalnie swoich adwersarzy;
- unikaj obrazliwych sformułowan i wulgaryzmow;
- nie pisz WIELKIMI literami - w Internecie oznacza to, ze krzyczysz, staraj się rowniez nie naduzywac
wykrzyknikow;
- nie spamuj - obejmuje to: wstawianie wielu postow z pojedynczymi słowami lub duze ilosci pustych
wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematow, itp.;
- nie zamieszczaj watkow niezgodnych z tematyka danego działu; - nie rozpowszechniaj prywatnej
korespondencji bez zezwolenia jej autora; - nie podszywaj się pod inne osoby, nie rejestruj się rowniez pod
wieloma nickami;
- nie zamieszczaj ogłoszen, reklam ani innych materiałow promocyjnych;
- nie prowadz dyskusji na temat zachowan niezgodnych z prawem lub moralnie niewłasciwych (np.
dotyczacych nielegalnego oprogramowania, zazywania narkotykow, pornografii, itp.);
- zachowaj szczegolna kulturę wypowiedzi i szacunek wobec dyskutantow w przypadku dyskusji na tematy
polityczne, religijne czy etyczne.
2. Kazdy Uzytkownik sam odpowiada za swoje zachowanie. Sugeruje się, aby traktował on pozostałych
Uzytkownikow w taki sposob, w jaki sam chciałby byc traktowany.
§7
UPRAWNIENIA UZYTKOWNIKA
Uzytkownik ma prawo do:
a) swobodnego przegladania Serwisow, w tym do przegladania Tresci zamieszczonych przez innych
Uzytkownikow, przy czym w niektorych wypadkach, przegladanie mozliwe jest po uprzedniej Rejestracji;
b) posiadania własnego konta w Serwisie (tylko wtedy, kiedy Serwis posiada taka opcję);
c) zamieszczania w Serwisie własnych Tresci na zasadach okreslonych w niniejszym Regulaminie (tylko
wtedy, kiedy Serwis posiada taka opcję);
d) dostępu lub zmiany swoich danych, w tym danych osobowych, oraz do zadania ich usunięcia w kazdym
czasie;
e) rezygnacji z korzystania z Serwisu oraz wypowiedzenia Umowy o swiadczenie Usługi.
§8
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczace funkcjonowania Serwisow, w tym swiadczonych przez Burdę usług, lub informacje
dotyczace naruszen niniejszego Regulaminu powinny byc zgłaszane poczta elektroniczna na adres email
podany w dziale Kontakt danego serwisu lub listownie na adres: Burdy. Reklamacja powinna zawierac co
najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzezen. Jezeli podane w reklamacji dane
lub informacje wymagaja uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Burda zwraca się do składajacego
reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Prawidłowe reklamacje będa rozpatrywane przez
Burdę w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszajacego wskazany w
reklamacji lub listowny, w przypadku braku podania przez zgłaszajacego reklamację adresu email.
2. Decyzja Burdy co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłacza prawa Uzytkownika do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczen na drodze postępowania sadowego.
§9
ZMIANY W REGULAMINIE

Ze względu na stały rozwoj technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony
danych osobowych, oraz rozwoj Serwisow, Burda zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O kazdej zmianie Regulaminu Burda powiadomi
Uzytkownikow Serwisow poprzez informację na stronie startowej kazdego Serwisu, do ktorego
zastosowanie miec będzie niniejszy Regulamin w terminie co najmniej 30 dni przed jej wejsciem w zycie.
Korzystanie przez Uzytkownika ze stron ktoregokolwiek z Serwisow po wprowadzeniu zmian w
Regulaminie będzie rownoznaczne z wyrazeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany i nie
wymaga odrębnej zgody. W przypadku, gdy Uzytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w
Regulaminie powinien usunac konto i/lub zaprzestac korzystania z Serwisow.
§ 10
KONTAKT
W przypadku pytan lub uwag Uzytkownikow dotyczacych Regulaminu, funkcjonowania lub warunkow
korzystania z Serwisow prosimy o wysyłanie ich na adres email podany w dziale Kontakt danego Serwisu.
§ 11
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie z dniem tj. 18 grudnia 2017 roku.
2. Korzystanie z ktoregokolwiek z Serwisow jest rownoznaczne z akceptacja wszystkich postanowien
niniejszego Regulaminu.
3. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
4. Jezeli ktorekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem
sadu za niewazne, pozostałe postanowienia pozostaja w mocy.

