Regulamin serwisu internetowego www.extrastolowki.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Regulamin niniejszy (dalej: ,,Regulamin”) określa zasady korzystania z portalu internetowego
pod adresem www.extrastolowki.pl prowadzonego przez UNILEVER POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, 02-305, Al. Jerozolimskie 134 wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000258512, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000.000 złotych, NIP: 521-339-03-41
(dalej „Unilever”).

2.

Unilever bezpłatnie:
a) Udostępnia użytkownikom stronę internetową pod adresem www.extrastolowki.pl (dalej
„Strona Internetowa” lub ,,Portal”),
b) Umożliwia użytkownikom umieszczanie na Stronie Internetowej tekstów, zdjęć, rysunków
oraz utrzymywanie ich na Stronie Internetowej, w szczególności w celu podzielenia się
pomysłami z innymi użytkownikami i odwiedzającymi Portal
c) umożliwia korzystanie z aplikacji mobilnych oraz interaktywnych, o ile Strona Internetowa
oferuje takie funkcjonalności,
d) przesyła użytkownikom, newsletter dotyczący w szczególności informacji na temat
produktów marki Unilever oraz informacje o nowościach i aktualnościach zamieszczanych
na Stronie Internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na otrzymanie
informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną

3.

Prace pisemne, zdjęcia, rysunki, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz wszelkie inne treści
zamieszczane przez użytkowników na Stronie Internetowej są dalej łącznie zwane „Pracami”.
Przed zamieszczeniem jakiejkolwiek Pracy na Stronie Internetowej użytkownik musi zapoznać
się z Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Odmowa zaakceptowania Regulaminu będzie
jednoznaczna z brakiem możliwości korzystania ze Strony Internetowej.
Unilever przysługuje prawo do wykluczenia użytkownika Strony Internetowej poprzez
usunięcie jego konta w sytuacji wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, obowiązującymi
przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, przy czym wcześniej użytkownik
zostanie wezwany do niezwłocznego zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni ze wskazaniem
naruszeń, jakich się dopuścił.
Korzystanie ze Strony Internetowej i związane z tym podawanie różnego rodzaju informacji
w przesłanych Pracach jest całkowicie dobrowolne.
Korzystanie ze Strony Internetowej związane jest z koniecznością posiadania dostępu do sieci
Internet oraz posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej.
Strona Internetowa jest serwisem, który umożliwia korzystanie z informacji oraz materiałów
zamieszczonych na Stronie Internetowej , nawiązywanie kontaktów pomiędzy użytkownikami
Portalu, oraz korzystanie z mechanizmów wyszukiwawczych.
Portal jest aktywny siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych są
upoważnione do korzystania ze Strony Internetowej wyłącznie za zgodą oraz pod nadzorem
rodziców lub opiekunów prawnych.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

§ 2 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
1.

2.

Użytkownik w celu rejestracji w Portalu oraz założenia profilu podaje następujące dane: login,
adres mailowy oraz akceptuje treść Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez UNILEVER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02305, Al. Jerozolimskie 134, w celach i w zakresie związanych z uczestnictwem danej osoby
w Portalu.
W zależności od udzielonych Unilever przez Użytkownika zgód Unilever może przesyłać
następujące informacje:
a) informacji o nowościach na Stronie Internetowej;
b) informacji technicznych dotyczących stosowania Regulaminu;
c) informacji o ofercie i produktach Unilever;

3.

4.

5.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swój profil użytkownika, który został
założony przy rejestracji użytkownika na Stronie Internetowej. Usunięcie profilu wiąże się
z automatycznym usunięciem wszystkim Prac oraz danych użytkownika z części prezentacyjnej
Portalu.
Użytkownik Portalu akceptuje wykorzystywanie podczas łączenia ze stronami serwisu
rozwiązania Cookies we wszelkich przypadkach służących profilowaniu treści lub
zapamiętywania indywidualnych ustawień użytkownika. Szczegóły dotyczące wykorzystywania
plików Cookies określone zostały w odrębnym dokumencie, dostępnym na Stronie
Internetowej.
Użytkownik Portalu jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem,
Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego.

§ 3 DANE OSOBOWE
1.

2.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez użytkowników Portalu jest
UNILEVER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 134. Dane
osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z uczestnictwem
danej osoby w Portalu oraz działaniami promocyjnymi i marketingowymi dotyczącymi
Unilever, w zależności od zakresu udzielonych Unilever zgód.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do korzystania
z Portalu. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich
danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Szczegóły dotyczące danych osobowych
zawarte są w odrębnym dokumencie zamieszczonym na Stronie Internetowej (Najważniejsze
informacje dotyczące twoich danych osobowych oraz Polityka Prywatności).

§ 4 OCHRONA PRAW AUTORSKICH
1.

2.

3.

Użytkownik Strony Internetowej oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności
prawa autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych na Stronie Internetowej Prac
oraz że zamieszczenie Prac w Portalu nie narusza praw autorskich, praw do wizerunku lub
dóbr osobistych innych osób.
Akceptując niniejszy regulamin i zamieszczając Pracę w Portalu, Użytkownik serwisu udziela
Unilever nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do Pracy na czas nieokreślony, w celach
związanych z funkcjonowaniem Portalu.
W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich w stosunku do Prac, użytkownik,
po zawiadomieniu go przez Unilever, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do

wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom, udzielając w tym zakresie
wsparcia Unilever. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że Praca zamieszczona na Stronie Internetowej
mogła zostać zamieszczona bezprawnie, osoba mająca takie uzasadnione podejrzenie może
zgłosić Unilever swoje zastrzeżenia pocztą elektroniczną poprzez formularz korespondencyjny
znajdujący się na podstronie Portalu. Unilever oczekuje, aby osoba będąca autorem spornej
treści przedstawiła tytuł prawny do posiadanego utworu, który miał zostać bezprawnie
skopiowany. Unilever każdorazowo po przeanalizowaniu zgłoszenia, jeśli uzna roszczenia za
zasadne usunie trwale niedozwolony materiał ze Strony Internetowej w terminie
nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu takiego zgłoszenia.
Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakikolwiek materiał zamieszczony na Stronie Internetowej
może naruszać prawo do prywatności, wizerunku lub dobra osobiste danej osoby, osoba taka
powinna zgłosić Unilever swoje zastrzeżenia pocztą elektroniczną poprzez formularz
korespondencyjny znajdujący się na podstronie Portalu. W takim przypadku Unilever wezwie
użytkownika naruszającego dobra osobiste do dobrowolnego natychmiastowego zaprzestania
ich naruszania. W przypadku, gdy wezwany użytkownik nie zaprzestanie naruszania takich
praw, Unilever może podjąć decyzje o trwałym usunięciu spornego materiału ze Strony
Internetowej w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu takiego
zgłoszenia. Powyższa procedura nie ogranicza uprawnień osoby zgłaszającej swoje roszczenia
do dochodzenia ich na drodze sądowej.

4.

§ 5 TREŚCI ZABRONIONE
Zabrania się użytkownikom publikowania na Stronie Internetowej wszelkich zawartości takich jak:
zdjęcia, grafiki, teksty oraz jakiekolwiek inne materiały zawierające treści sprzeczne z prawem lub
łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)

zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe;
zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne;
obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne;
przedstawiające przemoc;
materiały w jakikolwiek sposób dyskryminujące w tym w szczególności ze względu na rasę
i płeć;
f) naruszające prawo do prywatności;
g) zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

2.
3.

4.

Za zamieszczanie na Stronie Internetowej różnego rodzaju treści, wpisów, lub Prac użytkownik
ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
Treści publikowane przez użytkowników nie wyrażają w jakimkolwiek stopniu poglądów ani
też opinii Unilever.
Unilever nie monitoruje, ani też nie kontroluje w sposób ciągły treści publikowanych na
Stronie Internetowej przez użytkowników. W przypadku ujawnienia treści niezgodnych
z Regulaminem, Unilever dołoży wszelkich starań, aby były one usuwane ze Strony
Internetowej w możliwie krótkim czasie. Osoby, które zauważą wpisy innych użytkowników,
które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone
są o zgłoszenie takiego faktu Unilever.
Unilever ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania
niniejszej Strony Internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.

§ 7 ZMIANY REGULAMINU
1.

2.

Unilever przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. O zamiarze wprowadzenia zmian Unilever
poinformuje Stronie Internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Unilever dokłada starań, aby
zmiany Regulaminu były wprowadzane jak najrzadziej oraz wówczas, gdy jest to niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej.
Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej lub też zgłoszenia
dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną poprzez
formularz korespondencyjny znajdujący się na podstronie Portalu.

§ 8 PROCEDURA REKLAMACJI
1.

2.

3.
4.

5.

Wszelkie reklamacje związane z działaniem Strony Internetowej powinny być zgłaszane nie
później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty powzięcia przez osobę składającą
reklamację wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji, nie później jednak niż
w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty zakończenia funkcjonowania Portalu, zgodnie
z informacją podaną przez Unilever na stronie głównej Portalu.
Reklamacje powinny być zgłaszane w formie wiadomości elektronicznej przesłanej pocztą
elektroniczną poprzez formularz korespondencyjny znajdujący się na podstronie Strony
Internetowej.
Reklamacje zgłaszane z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 oraz ust. 2 będą
rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia.
Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia w terminie
14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym będzie przesyłane w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty
elektronicznej osoby składającej reklamację.
Powyższa procedura reklamacji nie znajduje zastosowania do reklamacji składanych w związku
z konkursami lub promocjami prowadzonymi na Stronie Internetowej, w sytuacji, gdy
regulaminy tych konkursów lub promocji będą regulowały procedurę reklamacji w sposób
odmienny od postanowień niniejszego paragrafu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.
3.

Wszelkie spory i roszczenia związane ze Stroną Internetową, będą rozstrzygały sądy
powszechne, których właściwość zostanie ustalona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Unilever oraz na Stronie Internetowej

