Regulamin CROWDMEDIA.PL
§1
[INFORMACJE OGÓLNE]
1. Spółka pod firmą Mediana S.A. w organizacji z siedzibą we Wrocławiu 53-004, przy ul.
Kawalerzystów 15/5, z kapitałem zakładowym 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
posiadająca numer NIP: 899-280-30-24 oraz numer REGON: 365838269 udostępnia
niniejszy platformę hostingową pod nazwą Crowdmedia.pl.
2. Celem Crowdmedia.pl jest propagowanie idei oddolnego dziennikarstwa obywatelskiego
i

umożliwienia

użytkownikom

sieci

Internet,

zainteresowanym

działalnością

dziennikarską lub blogerską, korzystania z platformy hostingowej, w szczególności
poprzez zakładanie i prowadzenie w domenie crowdmedia.pl Kont Użytkowników i
umieszczanie za ich pośrednictwem artykułów, felietonów lub poradników oraz
wpisywanie komentarzy, na warunkach określonych w poniższym Regulaminie.
3. Mediana S.A. świadczy usługi drogą elektroniczną, a jej działalność w tym zakresie jest
regulowana w szczególności przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 15.07.2016 r., poz. 1030 ze zm.).
4. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i funkcjonowania Crowdmedia.pl, z
uwzględnieniem praw i obowiązków Użytkowników, a także Mediana S.A., jako
podmiotu zarządzającego i prowadzącego Crowdmedia.pl.
5. Niniejszy Regulamin określa nadto warunki nagradzania najbardziej aktywnych lub
popularnych Użytkowników Crowdmedia.pl.
§2
[DEFINICJE]
1. Crowdmedia.pl – platforma hostingowa oferująca możliwość umieszczania Artykułów i
wpisywania Komentarzy w domenie crowdmedia.pl lub każdej innej domenie, którą
zarządza Mediana S.A., zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej także „Platforma
Hostingowa”),
2. Mediana S.A. – spółka wskazana w § 1 ust. 1 Regulaminu,
3. Administrator

–

Mediana

S.A.,

będąca

właścicielem

Platformy

Hostingowej

Crowdmedia.pl.
4. Artykuł – pojedynczy utwór Użytkownika opublikowany za pośrednictwem Konta
Użytkownika, obejmujący w szczególności, choć nie wyłącznie, zamieszczone przez niego
artykuły prasowe, felietony i poradniki.
5. Komentarz – wpis pod Artykułem dokonany przez Użytkownika.
6. Dział Tematyczny – jeden z działów tematycznych, na które dzielone są treści zawarte w
Crowdmedia.pl, obejmujące działy: Polityka i Społeczeństwo, Gospodarka, Po Godzinach
7. Użytkownik – zarejestrowana osoba korzystająca z usług Crowdmedia.pl.

8. Konto Użytkownika – konto umożliwiające umieszczenie Artykułów i wpisywanie
Komentarzy przez danego Użytkownika, będącego właścicielem Konta lub otrzymywanie
newslettera.
9. Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający zarejestrowanie Konta Użytkownika
w Crowdmedia.pl.
10. Regulamin – niniejszy Regulamin obowiązujący w Crowdmedia.pl.
11. Poczta Wewnętrzna – elektroniczny, wewnętrzny system komunikacji między
Użytkownikami
§3
[REJESTRACJA KONTA/DANE OSOBOWE]
1. Crowdmedia.pl jest dostępne dla każdego użytkownika sieci Internet. Dla prawidłowego
korzystania z Platformy Hostingowej niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń
umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla
przeglądania zasobów Internetu.
2. Zamieszanie Artykułów lub wpisywanie Komentarzy w Crowdmedia.pl jest możliwe
wyłącznie po założeniu Konta Użytkownika. Użytkownicy niedokonujący rejestracji
posiadają jednak prawo do przeglądania wszystkich treści zamieszczonych w
Crowdmedia.pl.
3. Rejestracja w Crowdmedia.pl jest bezpłatna i jednoznaczna z zaakceptowaniem
Regulaminu.
4. Podczas rejestracji Konta Użytkownika należy podać dane niezbędne do stworzenia Konta
Użytkownika, zgodnie z wymogami zawartymi w Formularzu Rejestracyjnym. Podanie
danych uzupełniających o użytkowniku, a także udostępnienie wizerunku Użytkownika
w procesie zakładania Konta Użytkownika jest nieobowiązkowe.
5. Użytkownik, dodając dane w profilu, gwarantuje, że podane przez niego dane są zgodne
z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta
Użytkownika.
6. Osoby, które w Formularzu Rejestracyjnym podały swoje dane osobowe, wyrażają zgodę
na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usług Crowdmedia.pl przez
administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych
(Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, ze zmianami).
Administratorem danych osobowych jest Mediana S.A.
7. Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich
danych osobowych. W tym celu powinien skierować swoje żądanie na adres
administratora danych osobowych poprzez Pocztę Wewnętrzną.
8. Administrator dołoży wszelkich starań, by dane podane podczas rejestracji były
zabezpieczone zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami
wykonawczymi do niej.
§3

[REZYGNACJA Z USŁUG PLATFORMY HOSTINGOWEJ CROWDMEDIA.PL]
1. Użytkownik ma prawo zaprzestania korzystania z usług Platformy Hostingowej
Crowdmedia.pl. połączonego z całkowitym usunięciem Konta Użytkownika. W tym celu
Użytkownik musi wysłać przez Pocztę Wewnętrzną oświadczenie o rezygnacji z dalszego
korzystania z usług Platformy Hostingowej.
2. Rezygnacja przez Użytkownika z dalszego korzystania z usług Crowdmedia.pl i
likwidacja Konta Użytkownika nie pozbawia Administratora uprawnień wynikających z
licencji, o której mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu. W szczególności Użytkownik nie ma
prawa domagać się od Administratora usunięcia z Platformy Hostingowej jakichkolwiek
treści zamieszczonych przez Użytkownika na Platformie, co do których udzielił powyższej
licencji, niestanowiących danych osobowych Użytkownika. Jednakże Administrator ma
obowiązek, na żądanie Użytkownika, usunąć z Platformy wszelkie dane umożliwiające
identyfikację Użytkownika jako autora Artykułu.
3. Z chwilą otrzymania na Pocztą Wewnętrzną oświadczenia o rezygnacji, Administrator ma
prawo zlikwidować Artykuły Użytkownika wraz z Komentarzami do nich, a także
Komentarze wpisane przez tego Użytkownika.
§4
[PRZESTRZEGANIE PRAWA I REGULAMINU CROWDMEDIA.PL]
1. Użytkownik oświadcza, że zakładając Konto Użytkownika zapoznał się z Regulaminem
działania Platformy Hostingowej Crowdmedia.pl, zaakceptował go i będzie przestrzegał.
2. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość ponoszenia osobistej, pełnej i nieograniczonej
odpowiedzialności prawnej za wszelkie treści umieszczone za pośrednictwem swojego
Konta, w Artykułach lub Komentarzach.
3. Zabrania się udostępniania danych dostępowych do Konta Użytkownika osobom trzecim.
W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższego zakazu albo braku należytego
nadzoru nad danymi dostępowymi do Konta Użytkownika, Użytkownik ponosi
konsekwencje przewidziane Regulaminem za działania osób trzecich niezgodne z tym
Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jak za działania
własne.
4. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w
szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać wyłącznie treści, do których ma tytuł prawny
(w szczególności majątkowe prawa autorskie obejmujące prawo do publikowania i
rozpowszechniania w sieci Internet), treści te są wolne od wad prawnych, a publikacja i
rozpowszechnianie tych treści nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub
podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że publikowanie lub
rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń,
skrótów etc. wymaga respektowania osobistych praw autorskich twórców i może go
narazić na odpowiedzialność cywilną statuowaną przez odpowiednie przepisy kodeksu

cywilnego lub ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 16.05.2016,
poz. 666, ze zm.).
6. Zamieszczenie

określonych

treści

jest równoznaczne

z

potwierdzeniem

przez

Użytkownika, iż jest on uprawniony do ich zamieszczania oraz że służą mu w tym zakresie
wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie. Użytkownik oświadcza również,
że osoby, których wizerunek umieścił na Platformie Hostingowej, udzieliły mu na to
zezwolenia w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa.
7. Poza przypadkami określonymi w niniejszym Regulaminie, Administrator ma prawo
usunąć treść Artykułu lub Komentarza, a także zablokować (czasowo lub definitywnie)
lub usunąć Konto Użytkownika we wszystkich

przypadkach przewidzianych

obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
8. Niezależnie od pozostałych zapisów Regulaminu lub zakazów określonych w
obowiązujących przepisach prawa, niedozwolone jest:
1) promowanie przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy Hostingowej
innych stron Internetowych oraz publikowanie jakichkolwiek form reklamowych,
poza sytuacjami określonymi w § 7 Regulaminu,
2) wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów, za
wyjątkiem stałych elementów identyfikujących jak np. podpis, awatar itp.,
3) publikowanie treści, które nie przekazują informacji, niezgodnych z tematem i nie
będących wartościowymi z merytorycznego punktu widzenia np. sztucznie
generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach itp.,
4) zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi),
takich jak numer Skype, Gadu-Gadu, adres e-mailowy, nr telefonu, itp. oraz innych
informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej
komunikacji z Użytkownikiem,
5) używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć
czyjąś godność, umieszczanie treści obraźliwych wobec innych osób,
6) umieszczania materiałów erotycznych lub treści pornograficznych w jakiejkolwiek
formie,
7) umieszczanie treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub
etnicznej lub nacechowanych taką nienawiścią,
8) umieszczanie treści propagujących alkohol, tytoń lub środki odurzające,
9) umieszczania materiałów, informacji, odnośników oraz sum kontrolnych do
licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz
wszelkich

innych

utworów,

których

udostępnienie

lub

umożliwienie

udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich,
10) podejmowanie jakichkolwiek innych działań naruszających zasady współżycia
społecznego, w szczególności zasady w zakresie publikowania treści w Internecie
(w szczególności spamowanie, floodowanie, trollowanie etc.).
§5

[ZASADY PUBLIKOWANIA TREŚCI NA CROWDMEDIA.PL.]
1. Artykuły umieszczane na Platformie Hostingowej przyporządkowywane są do jednego z
następujących Działów Tematycznych:
1) Polityka i Społeczeństwo,
2) Gospodarka,
3) Po Godzinach.
2. Przyporządkowania Artykułu do danego Działu Tematycznego dokonuje Użytkownik
umieszczający Artykuł na Platformie Hostingowej, z zastrzeżeniem ust. 3, przy czym dany
Artykuł może zostać opublikowany wyłącznie w jednym Dziale Tematycznym.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do edytowania, modyfikowania, przenoszenia do
dowolnego Działu Tematycznego lub usuwania Artykułów publikowanych przez
Użytkowników, w przypadku:
1) gdy chce wzbogacić Artykuł o zdjęcie lub odnośniki internetowe,
2) gdy Artykuł zawiera niedozwolone znaki, treść pisana jest dużymi literami lub
wpływa na estetyczny wymiar portalu,
3) gdy Artykuł wymaga edycji z uwzględnieniem zasad interpunkcji, ortografii lub
stylistyki,
4) gdy treść Artykułu nie wykazuje jakiegokolwiek związku z tematem,
5) gdy Artykuł został umieszczony w nieodpowiednim Dziale Tematycznym.
4. Korzystając z uprawnień określonych w ustępie poprzedzającym Administrator nie może
ingerować w zawartość merytoryczną Artykułu.
5. Administrator ma prawo odmówić publikacji albo bezzwłocznie usunąć lub zablokować
(całkowicie lub czasowo) Artykuły lub/i Komentarze danego Użytkownika, a także całe
Konto Użytkownika lub zablokować Użytkownikowi możliwość publikowania treści na
Crowdmedia.pl, w reakcji na:
1) naruszenie przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawnych lub
postanowień

Regulaminu,

w

szczególności

poprzez

publikację

treści

naruszających nakazy lub zakazy określone w § 4 lub § 7 Regulaminu, a także w
reakcji na zachowania Użytkownika niezgodne z zasadami współżycia
społecznego,
2) działanie na szkodę Administratora lub Crowdmedia.pl, w szczególności poprzez
narażanie ich dobrego imienia na szwank.
6. Decyzje Administratora podejmowane wobec działań Użytkowników na podstawie
postanowień Regulaminu, w szczególności niniejszego § 5, są ostateczne. Niezastosowanie
się do tych decyzji, w szczególności polegające na ponownym uporczywym publikowaniu
treści obarczonych wadami lub naruszeniami, które uprzednio były już podstawą
skorzystania przez Administratora z prawa do ich edycji, modyfikacji lub usunięcia, może
wiązać się z sankcją przewidzianą w ustępie poprzedzającym, do całkowitej blokady
Konta Użytkownika włącznie.

§6
[KONKURSY I NAGRODY]
1. Najbardziej poczytni Użytkownicy Crowdmedia.pl będą nagradzani na zasadach
określonych w poniższych ustępach.
2. Przewiduje się następujące nagrody dla Użytkowników Crowdmedia.pl:
1) nagroda miesięczna – dla autorów Artykułów najbardziej popularnych w danym
miesiącu, w wysokości:
- 500,00 zł (pięćset złotych) dla autora najbardziej popularnego Artykułu,
- 200,00 zł (dwieście złotych) dla autora Artykułu, który zajął w tym miesiącu 2.
miejsce w rankingu wskazanym w ust. 7 poniżej;
2) nagroda kwartalna – w wysokości 1.000,00 zł (tysiąca złotych) dla autora
najbardziej popularnego Artykułu w danym kwartale;
3) nagroda półroczna – dla najbardziej popularnego Użytkownika w danym półroczu
(zgodnie z ust. 7 poniżej) – w postaci możliwości nieodpłatnego nabycia lub objęcia
5000 (słownie: pięciu tysięcy) akcji Mediana S.A.,
3. Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym, przyznawane są odrębnie w
stosunku do poszczególnych Działów Tematycznych, z wyłączeniem nagrody
kwartalnej,

przyznawanej

za

najbardziej

poczytny

artykuł

(jeden

artykuł

użytkownika, w danym kwartale, o największej liczbie unikalnych odsłon), bez
podziału na Działy Tematyczne oraz nagrody półrocznej, która jest przyznawana dla
najbardziej poczytnego Użytkownika (suma unikalnych odsłon wszytkach artykułów
użytkownika w danym półroczy) na całym portalu Crowdmedia.pl, bez podziału na
Działy Tematyczne. Każdy Artykuł może konkurować i być nagradzany tylko w
ramach jednego Działu Tematycznego.
4. Użytkownik może otrzymać nagrody wskazane w ust. 2 pkt 1 i 2 w ramach kilku
Działów Tematycznych – o ile dotyczą one różnych Artykułów.
5. Otrzymanie przez danego Użytkownika nagrody miesięcznej nie wyklucza
możliwości otrzymania przez tego samego Użytkownika nagrody kwartalnej lub
półrocznej – choćby za ten sam Artykuł/Artykuły (z uwzględnieniem ust. 3 powyżej).
6. Nagrody opisane w ust. 2 przyznawane będą na podstawie rankingów popularności,
prowadzonych

na

Crowdmedia.pl.,

odrębnie

dla

poszczególnych

Działów

Tematycznych, a w przypadku nagrody półrocznej – wspólnego rankingu
prowadzonego dla wszystkich Działów Tematycznych, stanowiącego sumę odsłon
wszystkich artykułów tego samego Użytkownika.
7. Rankingi prowadzone są na podstawie ilości unikalnych odsłon danego Artykułu, a w
przypadku rankingu półrocznego – sumy unikalnych odsłon wszystkich Artykułów
danego Użytkownika w danym półroczu (w ramach wszystkich Działów
Tematycznych) i zawierają 5 najbardziej popularnych pozycji w danym miesiącu,
kwartale lub półroczu, przy czym:

1) w przypadku rankingów miesięcznych i kwartalnych – ranking obejmuje 5
najbardziej popularnych Artykułów z danego Działu Tematycznego,
2) w przypadku rankingu półrocznego – ranking obejmuje 5 najbardziej popularnych
Użytkowników,

po

zsumowaniu

odsłon

wszystkich

Artykułów

tych

Użytkowników ze wszystkich Działów Tematycznych.
8. Ostateczne wyniki rankingów, o których mowa w ust. 6 i 7, są publikowane:
1) w przypadku rankingu miesięcznego – do 10. dnia miesiąca następnego,
2) w przypadku rankingu kwartalnego – do 10. dnia pierwszego miesiąca
następującego po zakończeniu kwartału,
3) w przypadku rankingu półrocznego – do ostatniego dnia miesiąca następującego
po zakończeniu półrocza.
9. Szczegółowe zasady objęcia lub nabycia akcji przez Użytkownika w ramach nagrody
półrocznej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej, w tym związane z tym wzajemne
prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika, zostaną określone w osobnej
umowie zawartej między Administratorem i Użytkownikiem na piśmie. Przydział
akcji na rzecz Użytkownika nastąpi nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
10. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie i uzyskania prawa do nagrody, o której
mowa w ust. 2, jest niepublikowanie przez Użytkownika – osobiście, na jego polecenie
lub za jego zgodą, choćby dorozumianą – danego Artykułu lub jego istotnych
fragmentów na innych blogach lub portalach internetowych prowadzących
działalność konkurencyjną w stosunku do Crowdmedia.pl, w szczególności, choć nie
wyłącznie,

działalność

informacyjną,

publicystyczną,

blogi

o

charakterze

informacyjnym lub publicystycznym etc.), z wyłączeniem portali o charakterze
społecznościowym (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn etc.) Nie stanowi
naruszenia warunku określonego w zdaniu poprzednim umieszczenie na innym blogu
lub portalu linku do artykułu opublikowanego wyłącznie na Crowdmedia.pl.
11. Stwierdzenie naruszenia warunku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, w
stosunku do danego Artykułu lub Użytkownika, nie wpływa na ich pozycję w
rankingach, o których mowa w ust. 6 i 7, jedynie pozbawia Użytkownika prawa do
nagrody wynikającej z pozycji, jaką on lub jego Artykuł zajmują w tym rankingu.
12. W razie stwierdzenia naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 10, po dacie
otrzymania przez Użytkownika nagrody, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie później
jednak niż przed upływem 6 miesięcy od tej daty (o czym decyduje data nadania na
poczcie przesyłki poleconej, zawierającej wezwanie, o którym mowa w dalszej części
niniejszego ustępu), Użytkownik zobowiązany będzie do zwrotu całej kwoty
otrzymanej nagrody w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania od
Administratora. W razie stwierdzenia naruszenia wskazanego warunku po dacie
podpisania przez Użytkownika z Administratorem umowy, o której mowa w ust. 9,
Administrator ma prawo wypowiedzieć taką umowę ze skutkiem natychmiastowym,
pod warunkiem nadania na poczcie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie o

wypowiedzeniu nie później niż przed upływem 6 miesięcy od daty zawarcia tej
umowy.
13. Postanowienia ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez danego Użytkownika zakazu publikowania tego samego Artykułu
w ramach więcej niż jednego Działu Tematycznego, w szczególności jeśli naruszenie
tego zakazu miało wpływ na wyniki rankingu półrocznego
14. Utrata prawa do nagrody przed Użytkownika w warunkach określonych w ust. 11-13
skutkuje

nabyciem

przez

Użytkownika

lub

Użytkowników

bezpośrednio

uplasowanych w danym rankingu za tym Użytkownikiem, prawa do nagrody
wynikającej z miejsca, które Użytkownicy ci zajęliby w razie, gdyby Użytkownik
pozbawiony nagrody nie brał udziału w konkursie.
15. Okresy, za które przyznawane są nagrody zgodnie z postanowieniami niniejszego § 6
odnoszą się do okresów kalendarzowych, przy czym:
1) pierwszym miesiącem, za który przyznawana będzie nagroda miesięczna jest
grudzień 2016 r.
2) pierwszy kwartał, za który przyznawana będzie nagroda kwartalna, obejmuje
miesiące: styczeń 2017 r., luty 2017, marzec 2017
3) pierwsze półrocze, za które przyznawana będzie nagroda półroczna, obejmuje
miesiące od stycznia 2017 do czerwca 2017 r. włącznie.
§7
[REKLAMY I LICENCJE]
1. Akceptując

Regulamin

Użytkownik

wyraża

zgodę

na

wykorzystywanie

i

rozpowszechnianie przez Crowdmedia.pl swoich Artykułów, Komentarzy oraz
wszelkich innych treści publikowanych na Crowdmedia.pl lub ich fragmentów, wraz
z opublikowanym na Crowdmedia.pl wizerunkiem Użytkownika, dla celów
promocyjnych i marketingowych Crowdmedia.pl, a także na ich wykorzystanie dla
celów komercyjnych, w tym poprzez dołączanie do nich reklam na stronach
Crowdmedia.pl.
2. Użytkownik

wyraża

zgodę

na

otrzymywanie

na

podany

w

Formularzu

Rejestracyjnym adres e-mail informacji handlowych od Mediana S.A. dotyczących
działania Platformy Hostingowej. Zgoda jest dobrowolna, jednakże jej nieudzielanie
uniemożliwia Mediana S.A. świadczenie usług Platformy Hostingowej na rzecz
danego Użytkownika.
3. Powierzchnia reklamowa w serwisie Crowdmedia.pl jest wyłączną własnością
Mediana S.A. Użytkownik nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora
umieszczać reklam w serwisie Crowdmedia.pl.
4. Użytkownik nie może bez porozumienia i uzyskania uprzedniej zgody Administratora
założyć bloga o charakterze komercyjnym, reklamującego produkty, usługi lub inne
serwisy internetowe.

5. Użytkownik nie może bez porozumienia z Administratorem umieszczać Komentarzy
komercyjnych reklamujących produkty, usługi lub inne serwisy internetowe.
6. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu Użytkownik udziela Mediana S.A.,
nieodpłatnie, nieograniczonej terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania ze
swoich Artykułów lub Komentarzy – w całości lub we fragmentach – oraz wszelkich
innych treści publikowanych na Crowdmedia.pl lub ich fragmentów na następujących
polach eksploatacji:
1) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku),
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku),
3) wprowadzanie do obrotu,
4) wprowadzanie

do

pamięci

komputera,

do

sieci

komputerowej

i/lub

multimedialnej, do baz danych,
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów
i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
(m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych
oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video
on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming,
IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług
telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń,
6) publiczne wykonanie,
7) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub
cyfrowych

posiadających

w

szczególności

funkcje

przechowywania

i

odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych
lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych,
odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
8) wystawianie,
9) wyświetlanie.
7. Licencja, o której mowa w ustępie poprzedzającym, udzielona zostaje na czas
nieoznaczony i nie podlega wypowiedzeniu na podstawie art. 68 § 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 16.05.2016, poz.
666, ze zm.). Użytkownik, akceptując Regulamin, wyraża jednocześnie świadomość, iż
udzielenie Mediana S.A. licencji na powyższych zasadach jest niezbędne do
prawidłowego, ciągłego i niezakłóconego funkcjonowania portalu Crowdmedia.pl
§ 8.
[KORZYSTANIE Z CZYTNIKA RSS]

1. Mediana S.A. udostępnia Użytkownikowi narzędzie internetowe Czytnik RSS, służący
do przeglądania zasobów internetowych za pośrednictwem kanałów RSS widocznych
na stronach Crowdmedia.pl.
2. Skorzystanie z Czytnika RSS jest możliwe po uruchomieniu przez Użytkownika
funkcji “Subskrybuj” w sekcji “Przegląd serwisów internetowych” i wybranie
odpowiednich kanałów RSS.
3. Zakończenie korzystania z Czytnika RSS odbywa się poprzez zmianę ustawień
Użytkownika po uruchomieniu funkcji "Subskrybuj”.
4. Mediana S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść dostarczaną przez wydawców
poprzez kanały RSS.
5. Mediana S.A. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Czytnika RSS przez
Użytkowników w sposób niezgodny z Regulaminem.
§9
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Mediana S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym
osoby korzystające z serwisu zostaną poinformowane na odpowiedniej stronie w
domenie Crowdmedia.pl.
2. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie, może skorzystać z prawa do
likwidacji Konta Użytkownika.
3. Mediana S.A. ma prawo do dokonywania przerw w działaniu Platformy Hostingowej.
4. Mediana S.A. dołoży wszelkich starań, aby Crowdmedia.pl oraz wszystkie usługi
udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek
zakłóceń, jednakże nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z
Platformy Hostingowej;
2. problemy w funkcjonowaniu Platformy Hostingowej, jeżeli nastąpiły one
wskutek zdarzeń, których Administrator, przy zachowaniu należytej
staranności, nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec;
3. niezgodne

z

postanowieniami

Regulaminu

korzystanie

z

Platformy

Hostingowej przez Użytkowników;
4. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji
udostępnionych przez Użytkowników;
5. przerwy w funkcjonowaniu Platformy Hostingowej zaistniałe z przyczyn
technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych
od Administratora;
6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu informatycznego lub też
innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora.

5. Mediana S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób
trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z
wykorzystaniem danych i informacji zawartych na Crowdmedia.pl.
6. Mediana S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane
przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i
opiniami Mediana S.A
7. Mediana S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność
prezentowanych na Crowdmedia.pl informacji, jak również za ich przydatność dla
określonych działań Użytkowników.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Crowdmedia.pl.,
Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej. W tym celu musi wysłać
reklamację przez Pocztę Wewnętrzną lub pocztą tradycyjną na adres Mediana S.A., ul.
Kawalerzystów 15/5, 53-004 Wrocław, w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia
będącego przedmiotem reklamacji (tytuł "Reklamacja"). Mediana S.A. ma 14 dni na
odpowiedź, która zostanie przesłana mailem na adres email Użytkownika podany w
Formularzy Rejestracyjnym.
9. Informacje istotne dla użytkowników Platformy Hostingowej będą publikowane na
stronie Crowdmedia.pl w zakładce „Jak to działa”.
10. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na odpowiedniej stronie serwisu
internetowego będącego częścią Platformy Hostingowej.

