
Preambuła 

W celu skorzystania z Portalu i dołączenia do Użytkowników UPOTI.COM konieczne jest 

wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik 

oświadcza, iż: 

1) Zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść i akceptuje wszystkie jego 

postanowienia 

2) Zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym 

i Regulaminem 

3) Niniejszym wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych 

stosownie do zapisów określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.   

§ 1. 

Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Dane identyfikujące - dane zawarte w plikach logów zawierające numer IP, nazwę 

sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, informacje o przeglądarce, czas spędzony 

na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane.  

b) Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w 

szczególności imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres, adres poczty elektronicznej 

oraz Dane identyfikujące 

c) Kodeks cywilny – ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 121) 

d) Login – unikatowe oznaczenie Użytkownika, wskazywane przez Użytkownika w procesie 

Zamieszczania Treści i uwidocznione przy zamieszczonej Treści,  

e) Portal - portal internetowy, który umożliwia Użytkownikom Publikowanie Treści, pod 

adresem www.upoti.com, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa. 

f) Prawo pocztowe – ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 

r., poz. 1529) 

g) Publikacja (Publikowanie) – zamieszczenie przez Usługodawcę nadesłanej przez 

Użytkownika Treści na Portalu, 

h) Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z zawartą w nim polityką ochrony praw autorskich 

i) Strony - Usługodawca i Użytkownik.  



j) Treści - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub 

linki do filmów) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika za 

pośrednictwem Konta. Usługodawca nie przewiduje możliwości umieszczenia 

bezpośrednio na serwerze Usługodawcy filmów. 

k) Umowa – niniejsza Umowa, będąca umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

l) Usługa - usługa publishing tool świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych 

w Regulaminie oraz za pośrednictwem Portalu, która polega na zapewnieniu 

Użytkownikowi możliwości zgłoszenia Treści do Publikacji 

m) Usługodawca – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.  

n) Ustawa Prawo autorskie - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).  

o) Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 

sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)  

p) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).  

q) Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna która złożyła wniosek o Publikację Treści. W 

przypadku osób fizycznych Użytkownikiem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych jeżeli Rejestracja została dokonana za zgodą 

przedstawiciela prawnego. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1) Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu internetowego 

dostępnego pod adresem www.upoti.com oraz z oferowanych za jego pośrednictwem 

usług.  

2) Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

3) Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a 

także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Portal 

podlegają ochronie prawnej.  

4) Korzystanie z Portalu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu oznacza 

wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.  



5) Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług 

oferowanych za pośrednictwem Portalu dla Użytkowników, którzy spełnią określone 

warunki, w szczególności ukończenie odpowiedniego wieku, uiszczenie opłaty w 

przypadku usług płatnych. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych 

usług będzie zamieszczane na stronach internetowych Portalu. 

6) Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy lub odpłatny. Usługodawca 

zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług darmowych 

dostępnych za pośrednictwem Portalu.  

§ 3 

Zasady korzystania z Portalu. 

1) W ramach Portalu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na 

warunkach określonych w Regulaminie.  

2) Zakres Usługi obejmuje umożliwienie Użytkownikowi zgłoszenie do Publikacji na 

serwerach Usługodawcy Treści zgłoszonych przez Użytkownika.  

3) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą akceptacji 

Regulaminu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może być rozwiązana przez 

każdą ze Stron w każdym czasie bez podawania przyczyny.  

4) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie portalu 

spowodowane lub związane z konfiguracją łącza internetowego Użytkownika oraz 

posiadanego przez Użytkownika sprzętu i oprogramowania.   

5) W celu zgłoszenia Treści do publikacji Użytkownik wysyła zgłoszenie na adres ………… 

zawierające sowje imię i nazwisko oraz adres, tytuł zgłaszanych do Publikacji Treści, 

autora Treści oraz Treść. W celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika, na adres e-mail 

z którego wysyłane jest zgłoszenie, Usługodawca wyśle link aktywacyjny, którego 

otworzenie (kliknięcie) jest niezbędne celem dokończenia procedury zgłoszenia Treści do 

publikacji. 

6) O Publikacji Treści na Portalu decyduje Uslugodawca, który może nie opublikować Treści 

bez podania przyczyny. Z tytułu nieopublikowania zgłoszonych Treści Uzytkownikowi 

nie przysługuje względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenie. 

7) Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie na adres e-mail …… wniosku o 

zaprzestanie Publikacji Treści. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przechowywanie 

danych Użytkownia przez okres roku od dnia usuniecia Publikowanej Tresci.  



8) Wniosek o usuniecie Treści zostanie rozpatrzony niezwłocznie, jednak w terminienie nie 

dluzszym niż 7 dni. 

9) Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu pod rygorem 

odpowiedzialności prawnej..  

10) Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji 

Usługi w każdym czasie i w zakresie w jakim uzna to za uzasadnione lub konieczne.  

11) Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na podany przez 

niego adres e-mail informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania 

Portalu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną.  

12) Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności 

Portalu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane 

działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.  

13) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z 

Portalu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach 

Portalu. W miarę możliwości Usługodawca, za pośrednictwem Portalu będzie 

powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Portalu bądź 

mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.  

14) Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń 

systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Portalu, mogących 

powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z 

Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności, 

15) W trakcie zgłaszania Treści do Publikacji, jak również podczas korzystania z Usługi, 

Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, rzetelnych i 

niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,  

16) Za działania osób trzecich dokonane za pośrednictwem adresu e-mail Użytkownika, 

Użytkownik odpowiada jak za działanie własne, o ile osoba trzecia uzyskała dostęp do 

adresu e-mail Użytkownika za jego zgodą lub z powodu jego lekkomyślności lub 

niedbalstwa. 

17) Login użytkownika nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, stanowiących 

nazwy zastrzeżone, etc. Za brzmienie Loginu wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Użytkownik.  



18) Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego 

funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub 

urządzeń.  

19) Użytkownikowi zabrania się podejmowania następujących działań:  

a) rozsyłania lub umieszczania w Portalu nie zamówionej informacji handlowej; 

b) zamieszczania w portalu Treści będących reklamą 

c) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu 

lub zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Portalu,  

d) zamieszczania Treści sprzecznych z polityką ochrony praw autorskich. 

20) Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach 

Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym 

zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez 

uprawnioną osobę.  

21) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać pod 

adresem ………  

22) Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w 

którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu 

określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca 

niezwłocznie powiadamia Użytkownika.  

23) Reklamacja powinna być złożona pisemnie osobiście w siedzibie Usługodawcy lub za 

pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.  

24) Za zachowanie formy pisemnej poczytuje się także złożenie reklamacji przy 

wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą 

elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.  

25) Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Publikowane Treści Użytkownika, w 

zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Portalu 

oraz w zakresie nienaruszającym integralności utworu.  

26) Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy lub 

nadania przesyłki listem rejestrowanym (poleconym) za pośrednictwem operatora 

wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego. 

§ 4 

Polityka ochrony praw autorskich i innych praw chronionych 



1) Użytkownik oświadcza, iż zamieszczane przez niego Treści lub linki do Treści, w żaden 

sposób nie naruszają praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności 

intelektualnej osób trzecich.  

2) Użytkownik oświadcza w odniesieniu do dostarczonych przez niego Treści, w tym w 

szczególności w odniesieniu do zdjęć, grafik, logotypów, spotów oraz wszelkich innych 

udostępnianych Treści że: 

a) udostępniane Treści nie posiadają wad prawnych; 

b) udostępniane Treści nie są przedmiotem zastawu ani innego obciążenia; 

c) udostępniane Treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich i 

pokrewnych ani praw osobistych; 

d) posiada wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie 

do Treści, w tym prawa do publikacji tych materiałów; 

e) posiada wszelkie prawa do użytkowania znaków towarowych, nazw i sloganów w 

udostępnianych Treściach; 

f) posiada wszelkie prawa do wizerunku osób przedstawianych w Treściach, w tym, 

w szczególności prawo do wykorzystania wizerunku i jego rozpowszechniania  

g) Treści dostarczone przez Użytkownika nie naruszają prawa, dobrych obyczajów 

oraz ich publikacja nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji; 

h) Treści publikowane przez Uzytkownika nie naruszają jakichkolwiek praw osób 

trzecich, a także nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby 

trzecie roszczeń do praw własności intelektualnej dotyczących Treści; 

i) posiada pełnię praw autorskich do dostarczanych materiałów, w szczególności do 

zawartych w nich znaków towarowych, znaków zdobniczych, oraz wzorów 

użytkowych, do których prawa autorskie służą innym podmiotom i przyjmuje 

wszelką odpowiedzialność za opublikowanie Treści; 

j) publikowane Treści nie naruszają praw osobistych osób trzecich; 

3) Użytkownik oświadcza, że z tytułu zamieszczania Treści, Usługodawca nie będzie 

zobowiązany do zapłaty wynagrodzeń na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych 

płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. 

4) W przypadku naruszenia przez Użytkownika oświadczeń, o których mowa w § 4 pkt 1 – 3 

Regulaminu lub ich niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym, Użytkownik, który 

dopuściła się naruszenia ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu i 

zwalnia Usługodawcę od wszelkiej odpowiedzialności mogącej powstać w takiej sytuacji. 



W szczególności w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z 

tytułu, że Usługodawca, umożliwił opublikowanie Użytkownikowi na Portalu Treści w 

tym: logotypów, grafik, spotów, zdjęć (wraz z wizerunkami osób na nich 

utrwalonych), przekazanych przez Użytkownika na podstawie niniejszej Umowy, 

Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków 

prawnych zapewniających należytą ochronę drugiej Strony przed takimi roszczeniami 

osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się: 

a) wstąpić w miejsce Usługodawcy jako strony Pozwanej do wszelkich postępowań 

toczących się z tego tytułu 

b) w przypadku braku możliwości, o której mowa w pkt powyżej przystąpić do 

postępowania po stronie Usługodawcy jako strony pozwanej  

c) zrekompensować Usługodawcy jako stronie pozwanej wszelkie koszty, jakie może 

ona ponieść lub, jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z 

roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego lub innego prawa 

własności intelektualnej, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Użytkownik 

zamieścił Treści na Portalu. 

5) Użytkownik udziela Usługodawcy upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z Treści w 

celu realizacji postanowień niniejszej Umowy, w szczególności materiałów reklamowych, 

logotypów, zdjęć, wizerunków osób utrwalonych na tych materiałach, spotów 

reklamowych  w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy. 

6) Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej nieograniczonej terytorialnie ani czasowo 

licencji na wykorzystanie nadesłanych do Publikacji Treści w związku z realizowaną przez 

Usługodawcę wystawą “Intimate Strangers” (dalej Wystawa) na polach eksploatacji 

określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w 

szczególności do prezentowania Treści w ramach Wystawy w dowolnym czasie i na 

dowolnym nośniku oraz prezentacji Treści podczas wykładów organizowanych w 

siedzibie Usługodawcy. Prezentacja Tresci może nastąpić samodzielnie lub w połączeniu 

z Treściami innych użytkowników i może być opatrzona komentarzem krytycznym osoby 

wygłaszającej wykład. 

7) Zabronione jest zamieszczanie w ramach Portalu Treści, oraz posługiwania się Loginami, 

które:  

a) byłyby zamieszczane w ramach Portalu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia 

dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Usługodawcy;  



b) byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną 

do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez 

użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe;  

c) zawierałaby treści pornograficzne, nawołujące do przemocy, nienawiści rasowej, 

dyskryminujące ze względu na płeć, wyznanie, pochodzenie rasowe lub etniczne; 

d) których zamieszczenie mogłyby stanowić przestępstwo w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 533 ze zm.)  

e) naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego 

prawa, normy społeczne lub obyczajowe.  

7) W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o naruszeniu przez innego 

Użytkownika Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym 

fakcie Usługodawcę, przesyłając stosowną informację na adres ……………..   

8) Usługodawca nie ma obowiązku bieżącej weryfikacji Treści Użytkownika pod kątem 

zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.  

9) W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik dokonał zamieszczenia w 

ramach Portalu Treści, lub Loginu niezgodnych z postanowieniami Regulaminu jest on 

uprawniony do niezwłocznego:  

a) usunięcia o Treścilub Loginu, których spowodowały naruszenia,  

b) uniemożliwienia Użytkownikowi, który dopuścił się naruszenia dlaszego 

zgłaszania do Publikacji Treści,, 

c) usuniecia Treści z Portalu na wyłączne ryzyko Użytkownika.  

10) Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Portalu odniesienia do Treści, wyraża tym 

samym zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników, w zakresie ich 

dozwolonego użytku osobistego.  

11) Użytkownik jest uprawniony do korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych na 

Portalu przez innych Użytkowników jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 

Wykorzystywanie Treści w innym zakresie może nastąpić wyłącznie na podstawie zgody 

udzielonej przez osobę uprawniona. 

12) Ocena jakości poziomu artystycznego oraz charakteru Treści odpowiadającego profilowi 

Portalu należy do Usługodawcy. Usługodawca ma prawo odmówić  publikowania Treści, 

które naruszają ogólnie przyjęte normy obyczajowe lub nie są zgodne z polityką 

Usługodawcy.  

13) Użytkownik akceptuje, że Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia 

lub usunięcia, a także modyfikacji Treści nadesłanych przez Użytkownika, jeżeli uzna je za 



sprzeczne z dobrymi obyczajami, obowiązującym prawem, z właściwym wizerunkiem 

Portalu lub ze swoim własnym interesem w sensie materialnym bądź moralnym.  

14) Użytkownik, zamieszczając w ramach Portalu dane, wizerunek lub inne Treści, wyraża 

zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.  

15) Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę 

umieszczonych przez Użytkownika w Portalu na stronach dostępnych dla innych 

użytkowników Treści, w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. 

screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Użytkowników strony Portalu, do 

udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Portalu, w 

Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Portalu w Internecie, w prasie 

oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w 

celu informacji o działaniu Portalu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający 

dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.  

16) Treści, oraz Loginy zamieszczane przez Użytkowników w ramach Portalu nie wyrażają 

poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.  

17) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie materiałów 

Użytkownika, chyba że ich uszkodzenie lub utrata wynikły z winy umyślnej Usługodawcy.  

§ 5 

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych 

1) Administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 3. 

2) Usługodawca  informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Portal 

zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów 

Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę 

Internetu, informacje o przeglądarce, czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o 

stronach, które są otwierane.  

3) Dane osobowe oraz dane identyfikujące (w tym np. adres IP) Użytkowników 

przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Portalu, w szczególności 

zapewnienia sprawnego funkcjonowania Portalu, jak również w celu umożliwienia 

świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Portalu, Użytkownik niniejszym 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie.  

4) Dane osobowe oraz dane identyfikacyjne Użytkownika nie będą udostępniane i ujawniane 

podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy o ujawnienie danych osobowych lub 



danych identyfikujących Użytkownika z powołaniem się na stosowną podstawę prawną 

wystąpi właściwy organ, w szczególności sądy, organy ściągania, organy skarbowe oraz 

organy egzekucyjne.  

5) Dane Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy 

niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Portalu, a następnie zostaną usunięte z 

systemu.  

6) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich 

poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich 

usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy.  

7) Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies, a Użytkownik oświadcza, iż rozumie i 

akceptuje powyższe Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć pliki cookies, jednakże 

może powodować to ograniczenie funkcjonalności Portalu. 

8) Usługodawca informuje, że ruch na stronach Serwisu może być monitorowany przez 

Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych o odwiedzających oraz 

gromadzenia danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Portalu. Korzystając 

ze stron Portalu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych w powyższym 

zakresie. 

9) Usługodawca informuje, że każda Treść umieszczona w Serwisie zapisywana jest z 

dodatkowymi informacjami - Loginem Użytkownika, datą zamieszczenia Treści oraz 

numerem IP komputera z którego zostały zamieszczone. Informacje te obok Treści mogą 

być widoczne dla innych Użytkowników.  

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1) Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Portalu w 

stosunku do wszystkich lub niektórych Użytkowników w związku z przeprowadzaniem 

prac konserwacyjnych lub z innych przyczyn zależnych lub niezależnych od 

Usługodawcy.  

2) Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Portalu 

bez podania przyczyn. W takim przypadku Usługodawca poinformuje o tym fakcie 

Użytkowników poprzez wysłanie stosownej informacji na adres mailowy Użytkownika 

podany w trakcie Rejestracji. Informacja zostanie podana nie później niż na 14 dni przed 

planowanym zaprzestaniem udostępniania Portalu. 



3) Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że przepisy szczególne będą 

przewidywały inną właściwość wyłączną.  

4) Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany 

prawem za nieważne nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.  

5) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.  

6) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym 

czasie i bez podania przyczyny. 

7) Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej 

Portalu. 

8) Dalsze korzystanie z Portalu oznacza akceptację Regulaminu w wersji zmienionej.  

9) Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Portalu.  

10) Nabór treści do Publikacji rozpocznie się z dniem 01 sierpnia 2014 roku i potrwa do dnia 

14 września 2014 roku. 

11) Oficjalne uruchomienie portalu www.upoti.com oraz Publikacja Treści nastąpi od dnia 15 

września 2014 roku 

12) Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Portalu.  

 

http://www.upoti.com/

