REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisów internetowych dostępnych pod następującymi
adresami

domenowymi:

radiozet.pl,

planeta.pl,

antyradio.pl,

meloradio.pl,

chillizet.pl,

radiostacja.pl, eurozet.pl, nagrodawoyciechowskiego.pl, studiozet.pl.
2. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług dostępnych w Serwisie, o ile nie zostało to
określone w inny sposób.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
prawami określają w sposób wyłączny prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa,
obowiązki oraz zasady i zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do
prowadzenia i administrowania Usługami świadczonymi w ramach oraz za pośrednictwem
Serwisu.
4. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, wyraża
na niego zgodę i zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przedstawionymi w nim
zasadami.

§2. Definicje
Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć
w następujący sposób:
1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest EUROZET Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000014207, posiadająca NIP:
5260026186 oraz REGON: 010344559, zarejestrowana w BDO pod numerem 000501050;
2. Aplikacja mobilna – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu na urządzeniach
przenośnych, takich jak tablety, telefony komórkowe, smartfony, z zainstalowanymi systemami
operacyjnymi Android, iOS, Windows Phone;
3. Dane Osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej, zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP
urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

4. Materiały – wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Administratora lub Partnerów
w dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe,
audiowizualne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego;
5. Partner – podmiot inny niż Administrator, który na postawie umowy zawartej z Administratorem
może za pośrednictwem Serwisu oferować swoje usługi, które nie są świadczone przez
Administratora;
6. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje na temat zasad zbierania,
przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika w Serwisach
należących

do

Administratora

dostępny

pod

adresem

internetowym

https://www.eurozet.pl/dokument-polityka-prywatnosci;
7. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika
korzystającego z Serwisu lub Aplikacji, stanowiący regulamin z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
8. Serwis – serwisy internetowe należące do Administratora, dostępne pod następującymi adresami
domenowymi: radiozet.pl, planeta.pl, antyradio.pl, meloradio.pl, chillizet.pl, radiostacja.pl,
eurozet.pl, nagrodawoyciechowskiego.pl, studiozet.pl, poprzez które Administrator świadczy
Usługi na zasadach określonych poprzez niniejszy Regulamin;
9. Usługi – dostarczanie treści cyfrowych przez Administratora na zasadach określonych
w Regulaminie oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 344), takich jak:
9.1. Usługa Informacyjna – Usługa polegająca na udostępnianiu w Serwisie informacji dotyczących
różnych dziedzin działalności Serwisu;
9.2. Usługa Reklamowa – Usługa dopasowywania treści komunikatów reklamowych do
preferencji Użytkownika w oparciu o informacje dostarczone przez Użytkownika i internetowe
narzędzia reklamowe;
9.3. Usługa Społecznościowa – Usługa umożliwiająca Użytkownikom interakcję z innymi
użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów,
wykorzystywania informacji jak również materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania
informacji i materiałów w udostępnionych obszarach infrastruktury teleinformatycznej;
10. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu i/lub Usług.

§3. Wymagania techniczne
1. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie:
- sprzęt elektroniczny (hardware),
- połączenie z siecią Internet,

- przeglądarkę internetową,
- inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
2. Administrator zastrzega, że w przypadku niektórych Serwisów dla skorzystania z pełnej ich
funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej
transmisji danych SSL, usługi Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wpisania przez
Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL, bądź też przekierowania
Użytkownika na odpowiednią stronę Serwisu.
3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych rozwiązuje się w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
4. W przypadku innych usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, umowa rozwiązuje się
na zasadach w nich określonych.

§5. Prawa i obowiązki użytkowników
1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem,
w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej Administratora.
2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
i dobrymi obyczajami, jak również wykorzystywanie Serwisu do zamieszczania na nim treści
bezprawnych.
3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody
powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
4. Zgłoszenia

treści

bezprawnych

można

dokonywać

drogą

elektroniczną

na

adres:

na

adres:

eurozet_kontakt@eurozet.pl.

§6. Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje

dotyczące

Usług

można

zgłaszać

drogą

elektroniczną

eurozet_kontakt@eurozet.pl.
2. Zgłoszenie reklamacji przesyłane drogą elektroniczną powinno zawierać oznaczenie osoby
zgłaszającej (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres e-mail) oraz opis zdarzenia, które jest
przyczyną reklamacji.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez
Administratora.

§7. Odpowiedzialność Administratora
1. Administrator dokłada wszelkich starań w dostarczaniu Użytkownikom rzetelnych, kompletnych,
zgodnych z prawdą i aktualnych informacji. Nie udziela on jednak gwarancji spełniania powyższych
warunków przez każdą informację, a tym samym nie ponosi on odpowiedzialności za aktualność,
dokładność ani kompletność informacji prezentowanych w Serwisie oraz ich przydatność dla
określonych działań Użytkownika.
2. Sposób dostarczania informacji przez Administratora winien być oceniany na gruncie warunków
określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914)
i/lub ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 805 z późn.
zm.).
3. Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu przez Użytkowników odbywa się na ich wyłączny
koszt oraz ryzyko.
4. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu dla wszystkich
Użytkowników. Administratorowi przysługuje wyłączne prawo do przerywania lub wprowadzania
ograniczeń w dostępności Serwisu, zwłaszcza w przypadku konieczności dokonania napraw,
rozbudowy, przeprowadzania prac konserwatorskich, serwisowych lub wprowadzania modyfikacji,
a także w przypadku przyczyn niezależnych od działań Administratora (działania siły wyższej,
działań lub zaniechań osób trzecich).
5. Administrator zastrzega, że nie ponosi on odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji
zawartych w Serwisie.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie przez
Partnerów w ramach Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób
sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§8. Prawa własności intelektualnej
1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego
części, elementów graficznych, słownych, muzycznych, materiałów tekstowych, zdjęć, programów
informatycznych i innych materiałów multimedialnych, jak również prawa kompozycji tych
elementów i ich układu przysługują Administratorowi.
2. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego bądź też przedmiotami praw
pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Administrator udostępnia na
stronach Serwisu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym
umów licencyjnych.
4. Korzystanie przez Użytkownika z treści udostępnianych na stronach Serwisu nie oznacza nabycia
jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zawartości Serwisu (tj. utworów i/lub baz danych)
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tj. Dz. U. z 2021
r. poz. 386) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.).
6. Zabronione

jest

tworzenie

kopii, wprowadzanie

modyfikacji,

prowadzenie

transmisji

elektronicznych lub jakichkolwiek innych działań w stosunku do Serwisu w całości lub w części dla
celów komercyjnych i bez uprzedniej wyrażonej na piśmie zgody Administratora. Wyjątkiem są
sytuacje, które są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7. Użytkownicy, którzy udostępniają na łamach Serwisu treści, co do których prawa autorskie
przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych
podmiotów odpowiednich zgód na rozpowszechnianie tychże treści. Użytkownicy ponoszą
całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia w Serwisie
treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych
podmiotów.

§9. Ochrona danych osobowych
Administrator gwarantuje Użytkownikowi Serwisu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji,
które go dotyczą jak również w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony Danych Osobowych
Użytkownika. Wszelkie szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych w ramach
Serwisu, a także informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem
jego Danych Osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności.

§10. Zmiany zasad korzystania z Serwisu
1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na
nośniku lub ściągnięcie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.
2. Administrator zastrzega sobie pełne prawo do jednostronnego dokonywania zmian i
modyfikowania w każdym czasie poszczególnych postanowień lub całego Regulaminu.
3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich
akceptację.

§11. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego.
2. Wszelkie spory wynikłe z powodu korzystania z Serwisu będą rozpoznawane przez właściwe polskie
sądy powszechne.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie, tj. z dniem 19.07.2022 r.

