
REGULAMIN 
 

1. [Usługodawca] Usługa „#dziejesie” (dalej „Usługa”) udostępniana jest przez Wirtualna Polska Media " Spółkę Akcyjną z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000580004, o kapitale zakładowym w wysokości 317.957.900,00 PLN oraz NIP: 527-26-45-593, 
REGON 142742958, dalej „WP”.  

2. [Usługa] Usługa może udostępniać użytkownikowi Usługi (dalej „Użytkownik”) możliwość przesyłania treści, w tym np. 
tekstów, grafik, fotografii, materiałów dźwiękowych, materiałów wizualnych i audiowizualnych oraz plików elektronicznych je 
zawierających (dalej „Treści”) do wykorzystania przez WP. Treści mogą być udostępniane wyłącznie zgodnie z aktualnymi 
funkcjonalnościami dostępnymi w Usłudze. WP dołoży starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe dla użytkowników 
wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń 
internetowych. Jednakże WP nie gwarantuje, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Usługi. Ponadto 
oprogramowanie Usługi może wymagać określonych konfiguracji urządzenia Użytkownika. WP przysługuje wyłączne prawo do 
określania parametrów technicznych, zgodnie z którymi Użytkownicy mogą przekazywać Treści za pośrednictwem Usługi.  

3. Przesyłając Treść w ramach Usługi Użytkownik oświadcza, że:  

a. [Wymóg posiadania praw do przesyłanej Treści] Użytkownik jest AUTOREM Treści oraz przysługują mu prawa, w tym 
autorskie prawa majątkowe do Treści oraz zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunków i innych dóbr chronionych prawami 
osobistymi osób trzecich w nich zawartych, w zakresie niezbędnym do udzielenia WP zezwolenia na korzystanie z Treści 
zgodnie z Regulaminem,  

b. [Wymóg zgodności Treści z prawem] Treść, jak i jej wykorzystanie nie narusza ani nie naruszy obowiązującego prawa, 
dobrych obyczajów ani praw osób trzecich, w tym nie narusza cudzych praw wyłącznych (np. praw autorskich, praw do znaków), 
nie narusza dóbr osobistych (np. nie obraża innych osób, nie narusza ich prywatności), nie narusza praw do wizerunku,  

c. [Zakaz przesyłania Treści komercyjnych] Treść nie zawiera jakichkolwiek elementów o charakterze komercyjnym, w tym 
marketingowym, promocyjnym lub reklamowym,  

d. [Wymóg bezpieczeństwa] Nośniki Treści nie zagrażają bezpieczeństwu informatycznemu WP ani osób trzecich, w tym nie 
zawierają wirusów, botów itp.,  

e. [Upoważnienie do korzystania z Treści] upoważnia WP do korzystania z Treści w pełnym zakresie oraz na wszystkich 
znanych w chwili przesłania Treści polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „UPAiPP”), a w szczególności: (a) w zakresie trwałego lub czasowego utrwalania 
i zwielokrotniania, wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym, techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, zapis 
czasowy i trwały i kopia takich zapisów; archiwizacja zapisów, instalowania na dowolnym sprzęcie i w dowolnym środowisku 
umożliwiających korzystanie przez dowolne osoby, niezależnie od ich położenia, celu bądź zakresu wykorzystania; (b) 
tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne zmiany; (c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z 
prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne 
integralne nadawanie (reemitowanie), publiczne wykonywanie, odtwarzanie, wyświetlanie; (d) w zakresie rozpowszechniania w 
sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie ich w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie i innych sieciach, 
środowiskach, a także w związku z transmisją danych oraz zapewnianiem dostępu za pośrednictwem Internetu lub innych łączy 
lub środków; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych. Ponadto, upoważnienie 
obejmuje zezwolenie do wykonywania praw zależnych do Treści, w tym tworzenia, korzystania i rozporządzaniami 
opracowaniami Treści oraz upoważnienie WP do wykonywania w stosunku do Treści autorskich praw osobistych. WP jest 
uprawniona do udzielenia zgody na korzystanie z Treści w powyższym zakresie podmiotom trzecim. Użytkownik, udzielając WP 
wszystkich powyższych upoważnień, jednocześnie zrzeka się prawa do wynagrodzenia. WP  
 



 
nie jest w jakimkolwiek zakresie zobligowana do korzystania z Treści przesłanych przez Użytkownika.  

f. [Zwolnienie z odpowiedzialności] naprawi WP wszelkie szkody i zwróci koszty (w tym koszty pomocy prawnej) związane z 
nieprawdziwością powyższych oświadczeń Użytkownika, w tym w szczególności szkody i koszty związane z roszczeniami o 
naruszenie praw do Treści skierowanych przeciwko WP lub osobom, korzystającym z Treści za zgodą WP.  

4. [Dane osobowe i Polityka prywatności] Administratorem danych osobowych jest WP. Dane podawane są dobrowolnie. 
Użytkownik ma m.in. prawo dostępu do danych, poprawiania ich, jak również prawo ich usunięcia w określonych w 
obowiązującym prawie sytuacjach. Dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez niego w polach oznaczonych „Adres e-
mail” oraz „Telefon” mogą zostać wykorzystane przez WP tylko w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Dane osobowe 
Użytkownika wprowadzone w polach oznaczonych „Twoje imię lub nick” oraz „Twoja wiadomość” mogą zostać wykorzystane 
do oznaczenia autorstwa Treści, a tym samym upublicznione. Więcej informacji dotyczących danych osobowych oraz 
powiązanych zagadnień, w tym dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce prywatności.  

5. [Zakaz dostarczania Treści bezprawnych] Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika Treści o charakterze bezprawnym, 
a także korzystanie przez Użytkownika z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Usługi w sposób sprzeczny z 
zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.  

6. [Zakaz działań bezprawnych] Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do 
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usługi, do korzystania z 
możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Usługi w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do 
niepodejmowania żadnych działań na szkodę WP, Użytkowników oraz innych osób.  

7. [Rezygnacja z Usługi] Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi. Rezygnacja przez 
Użytkownika z korzystania Usługi dziejesie.wp.pl nie ma wpływu na uprawnienia WP w stosunku do Treści przekazanych przez 
Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu, w tym upoważnienia do korzystania z Treści przez WP.  

8. [Reklamacje] Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z możliwości przekazywania 
Treści za pośrednictwem Usługi dziejesie.wp.pl za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej 
o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html. WP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od 
otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, 
gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania 
reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o 
przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego 
okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera 
braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, 
niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego 
uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez 
rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.  

9. [Prawo właściwe] Prawem właściwym dla Regulaminu pomiędzy WP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

10. [Postanowienia końcowe] Przesłanie Treści odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie dostępnym na stronie 
internetowej Usługi w chwili jej przesłania. Późniejsze zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Treści przesłane wcześniej. WP 
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Usługi dziejesie.wp.pl 
w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji.  

 


