REGULAMIN PLATFORMY TRESCALO
WPROWADZENIE
1. Niniejszy Regulamin określa funkcjonowanie Platformy TRESCALO pod adresem
www.trescalo.com
2. W pełni zautomatyzowana Platforma internetowa TRESCALO to pośrednik w procesie
zamawiania i publikowania content marketingu. TRESCALO ma na celu usprawnienie
zamawiania treści marketingu w sieci, tzw. content marketingu. Content marketing w ramach
TRESCALO będzie opierał się na publikacji wysokojakościowych Artkułów.
3. Platforma umożliwia zawarcie współpracy zakładającej minimum formalności z perspektywy
obu stron transakcji, gwarantując przy tym w pełni zautomatyzowany proces płatności za
zlecenia.
DEFINICJE
Formularz
Rejestracyjny

Artykuły

Porady

Zamówienie

Konto Użytkownika

Polityka Prywatności

Regulamin
Usługodawca

formularz, za pomocą którego Użytkownik, po jego wypełnieniu uzyskuje
dostęp do Konta Użytkownika i może korzystać z pełni Usług dostępnych
na Platformie. Dostęp do Formularza Rejestracyjnego Użytkownik
uzyskuje poprzez kliknięcie w przycisk ,,Zarejestruj się!”
płatne teksty (często wraz z załączonymi mediami) reklamujące produkt,
firmę, usługę Użytkownika lub inne teksty, zawierające treści o
charakterze informacyjnym, w tym artykuły SEO i artykuły
sponsorowane.
wskazówki od Platformy TRESCALO, powstałe na podstawie
zautomatyzowanych procesów, które są za pomocą algorytmów sztucznej
inteligencji dostosowywane do potrzeb Użytkowników Platformy. Porady
są podzielone na podstawowe, dostępne bezpłatnie, oraz premium, które
można nabyć na sztuki w każdym momencie dostępu do Platformy w
modelu freemium. Porady dotyczą treści content i seo marketingowych.
Mają one na celu zwiększenie jakości publikacji Użytkowników
dostępnych w sieci.
oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy o świadczenie Usług lub Umowy o zamówienie określonych
Usług pomiędzy Wydawcą, a Reklamodawcą, za pośrednictwem
Usługodawcy, określające w szczególności rodzaj i jakość tych Usług.
usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wydzielona
indywidualnie Użytkownikowi część Platformy, która pozwala na
korzystanie z Usług; oznacza rejestrację Użytkownika na Platformie;
utworzone konto zawiera dane Użytkownika przetwarzane zgodnie z
Polityką Prywatności.
dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i
przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności
stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest
trescalo.com/polityka-prywatnosci.pdf
niniejszy Regulamin realizacji Umów i świadczenia Usług.
TRESCALO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Lublinie, ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w
Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 844404, REGON: 386208810,
NIP: 7123403041, właściciel Platformy TRESCALO.COM
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Umowa
Usługi

Użytkownik

Wydawca

Reklamodawca

Formularz Kontaktowy

porozumienie zawierane pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem
którego przedmiotem jest korzystanie z Usług, i którego ogólne
postanowienia określa Regulamin.
wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników,
w tym usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci udostępniania
funkcjonalności Konta Użytkownika, dostępu do Bazy Danych
Wydawców, możliwość publikacji Artykułów; możliwość korzystania z
Porad; dostęp do materiałów edukacyjnych wysyłanych Użytkownikom
po rejestracji w Serwisie (usługi e-learningowe),
przy w pełni
zautomatyzowanym procesie płatności.
1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystająca z Usług na zasadach wskazanych w Regulaminie (2) osoba
prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo
zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych na
Platformie; Użytkownikami platformy Trescalo są między innymi strony
transakcji: Wydawcy oraz Reklamodawcy.
użytkownik Platformy oraz systemu umieszczonego przez Usługodawcę
w bazie Wydawców, który udostępnia powierzchnię swoich Portali w
celu publikacji udostępnionych Artykułów w ramach działalności
gospodarczej lub zawodowej. Wydawca może być właścicielem Portali,
blogów internetowych, szefem działu treści, szefem działu marketingu
serwisów itp. i może zarabiać na swojej działalności publikując
zamówienia Reklamodawców.
W przypadku, gdy Wydawca jest konsumentem, to wówczas umowa z
Wydawcą zawierana jest na warunkach ustalanych indywidualnie, z tym
zastrzeżeniem, że postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie cen
oraz w pozostałym zakresie, który zostanie uzgodniony indywidualnie z
Wydawcą – konsumentem.
użytkownik Platformy, który oddaje Artykuły uzupełnione o innego
rodzaju treści (np. infografiki, zdjęcia) do publikacji na udostępnionej
przez Wydawcę powierzchni Portali; osoba zlecająca publikacje
reklamowe Wydawcom oferującym się na Platformie Trescalo, m. in.
firmy promujące się bezpośrednio oraz agencje reklamowe, które robią to
w imieniu klientów.
formularz dostępny na Platformie, za pomocą którego Użytkownik bez
dokonywania
rejestracji może zadać pytania związane z
funkcjonowaniem Platformy.

Witryna

oznacza stronę internetową TRESCALO dostępną pod adresem
www.trescalo.com

Platforma (Serwis
internetowy, Serwis)

Platforma internetowa TRESCALO umożliwiająca wzajemne interakcje
użytkowników Internetu, w celu skorzystania z Usług pośrednictwa
pomiędzy Wydawcą, a Reklamodawcą w procesie zamawiania i
publikowania content marketingu. Miejsce świadczenie Usług przez
Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie.

Login

unikalna nazwa Użytkownika, wybrana przez niego w procesie rejestracji
Konta Użytkownika; Użytkownik po dokonaniu rejestracji nie ma
możliwości zmiany Loginu.
oznacza elektroniczny katalog, w którym widoczni są poszczególni
Wydawcy, w tym powierzchnie ich Portali, na których możliwa jest
publikacja treści content marketingowych, dostępna dla Reklamodawców
za pośrednictwem Platformy.

Baza danych
Wydawców
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Usługa Płatności
RODO

Dane osobowe

oznacza usługę płatności online za Usługi dostępne dla Użytkowników na
Platformie, przy czym usługi płatnicze są świadczone przez partnera
Usługodawcy.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług świadczonych przez
Usługodawcę, w tym w zakresie funkcjonowania Platformy TRESCALO.COM
1.2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi
przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu
teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
1.3. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji
treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub
Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usług. W odniesieniu do
Użytkownika niebędącego konsumentem, uważa się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z
Usług, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń.
1.4. Polityka Prywatności, trescalo.com/polityka-prywatnosci.com stanowi uzupełnienie
Regulaminu.

2. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
2.1. W celu korzystania z Usług oraz funkcjonalności Platformy, po stronie Użytkownika
spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z
dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Platformy oraz
prawidłowe wyświetlenie jej interfejsu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (email).
Dodatkowo należy mieć również zainstalowaną i aktualną przeglądarkę internetową oraz
włączoną obsługę Cookies.
2.2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji
danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkowników z operatorami
telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji
danych. Użytkownik może ponosić koszty poszczególnych Usług świadczonych za pomocą
Platformy w sposób oraz na zasadach wskazanych w Regulaminie.
2.3. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Usług w sposób sprzeczny z
postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz
zasadami współżycia społecznego.
2.4. Platforma oraz jej elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim
i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez
Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości
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bez zgody Usługodawcy. W szczególności Regulamin nie pozwala Użytkownikowi na
reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób
redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, elementów
Platformy z pominięciem Usługodawcy.

3. ZAKRES USŁUG I ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY TRESCALO
3.1 W ramach Platformy, Użytkownikowi przedstawiany jest zautomatyzowany proces
pośredniczenia w zamawianiu i publikowaniu content marketingu pomiędzy Wydawcami i
Reklamodawcami, a także inne Usługi, w tym: możliwość publikacji Artykułów
Sponsorowanych oraz Artykułów SEO; możliwość korzystania z Porad i wskazówek,
mających na celu zwiększenie jakości publikacji dostępnych w sieci; dostęp do materiałów
edukacyjnych wysyłanych Użytkownikom po rejestracji w Serwisie (usługi e-learningowe),
przy w pełni zautomatyzowanym procesie płatności.
3.2 Usługodawca nie jest stroną żadnej transakcji pomiędzy Użytkownikami Platformy, w tym
pomiędzy Wydawcami, a Reklamodawcami.
Usługodawca oferuje jedynie Usługi
pośrednictwa, Usługi ułatwiające komunikację pomiędzy Użytkownikami oraz Usługi
e-learningowe oraz Usługi w formie Porad.
3.5 Usługi świadczone poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksy cywilnego.

4. UŻYTKOWNICY
4.1. Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, Użytkownikami mogą być (1) osoby fizyczne, które
ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoby prawne; albo
(3) jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną; - korzystające albo zamierzające korzystać z Usług Elektronicznych
dostępnych na Platformie.
4.2. Użytkownikiem korzystającym z Platformy może być w szczególności Wydawca.
4.3. Użytkownikiem korzystającym z Platformy może być w szczególności Reklamodawca.
5. KONTO I UMOWA
5.1. W celu skorzystania z Usług na Platformie, Użytkownik, który chce w pełni korzystać z
Platformy musi mieć aktywne i zarejestrowane Konto. W tym celu Użytkownik dopełnia
procedury rejestracji za pośrednictwem Platformy poprzez Formularz Rejestracyjny.
5.2. Korzystanie z Platformy wymaga rejestracji na Koncie Użytkownika. Rejestracja polega na
wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na oznaczonych miejscach
Platformy. W Formularzu Rejestracyjnym, jeśli:
5.2.1 użytkownikiem jest Wydawca należy podać dane takie jak: login i adres mailowy
oraz ustalić hasło.
5.2.2 użytkownikiem jest Reklamodawca należy podać dane takie jak: login i adres
mailowy oraz ustalić hasło.
5.3. Z chwilą rejestracji Konta Użytkownika, pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostaje
zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem, że Użytkownik spełnił warunki
wskazane w pkt 4 Regulaminu.
5.4. Serwis może wysyłać aktywnym Użytkownikom wiadomości email dotyczące zmian w
zakresie korzystania z Usług.
5.5. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu elektronicznego Formularza Rejestracyjnego
oraz akceptacji Regulaminu jak też odznaczenia zgód (checkbox) w zakresie materii
wskazanych przez Usługodawcę, w tym Polityki Prywatności. Wraz z akceptacją niniejszego
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Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Użytkownika następuje zawarcie umowy
Użytkownika z Usługodawcą w przedmiocie zasad korzystania z Platformy
5.6. Przed zawarciem umowy w ramach funkcjonalności Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani
potwierdzić poprawność składanego Zamówienia i oświadczenia o akceptacji Zamówienia.
5.7. Użytkownicy mogą ustalić warunki Zamówienia indywidualnie pomiędzy sobą za
pośrednictwem Serwisu.
5.8. Wydawca ma możliwość publikacji w Serwisie listy swoich portali internetowych, blogów,
vlogów, kont w social mediach, portali contentowych (dalej pojedynczo jako Portale, łącznie
jako Baza Danych Wydawcy), których dotyczą Usługi pośrednictwa za pomocą Serwisu.
Użytkownicy uzyskują dostęp do Bazy Danych Wydawców. Wydawca zobowiązany jest do
aktualizowania na bieżąco Bazy Danych Wydawcy publikowanej w Serwisie, w
szczególności do podanie aktualnych informacji o jego adresie, tematyce, opisie, ruchu w
serwisie.
5.9. W przypadku nastąpienia zmiany właścicielskiej któregoś z Portali wskazanych w Bazie
danych Wydawców, wskazanych w Serwisie, Wydawca zobowiązany jest przekazać nabywcy
warunki obowiązywania umowy z Serwisem w tym zakresie.
5.10. Reklamodawca chcący udostępnić treść odbiorcom konkretnego Portalu dostępnego w Bazie
Danych Wydawcy, wybiera preferowane dane Wydawcy i płaci za publikacje według stawek
zdefiniowanych przez Wydawcę, za pośrednictwem Serwisu.
5.11. Dodawanie ofert do Bazy Danych Wydawcy jest dla Wydawców bezpłatne.
5.12. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, składając
podanie pisemnie na adres […] lub poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności
dostępnej na Platformie.
5.13. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w jego Koncie, jak i za jego
pośrednictwem (chyba że doszło do włamania się osoby trzeciej na jego Konto). Użytkownik
nie może więc udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w
poufności swojego loginu oraz hasła. Jeżeli Użytkownik zauważy, że ktoś nieautoryzowany
korzysta lub korzystał z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym
Usługodawcę. Konto jest też niezbywalne i nieprzenaszalne.
5.14. W przypadku gdy Wydawca zdecyduje się na wersje rozszerzoną Serwisu, umożliwiająca
wykorzystanie zautomatyzowanych narzędzi do analizy działalności Portali, opracowanych
przez Usługodawcę, Wydawca oświadcza, że w zakresie każdego Portalu, który uczestniczy w
realizacji Usługi, posiada wymagane prawem zgody abonentów lub użytkowników
końcowych umożliwiające instalowanie kodów, przechowywanie informacji lub uzyskiwanie
dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, jak
też wykorzystanie tych informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych.

6. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY TRESCALO
6.1.

Platforma skupia Wydawców, Reklamodawców (…). Katalog ten jest automatycznie
aktualizowany, a jego zmiana nie stanowi zmiany Regulaminu.
6.2. Platforma TRESCALO pośredniczy pomiędzy Wydawcami, a Reklamodawcami, w formie Usług:
6.2.1 usprawnienia wzajemnej komunikacji w zakresie contect marketingu
6.2.2 ułatwienia wzajemnej współpracy z blogerami, publicystami
6.2.3 udostępniania Wydawcom i Reklamodawcom wskazówek oraz konsultacji indywidualnych
poprzez wskazówki podstawowe (podstawowy dostęp do serwisu) i wskazówki specjalistyczne (w
dostępie do rozszerzonej wersji Serwisu);
6.1.4 publikowania artykułów- SEO content artykuły podstawowe i artykuły sponsorowane;
6.1.5 udostępnienia danych związanych z standardami rynkowymi- mechanizm machine learningnarzędzia do analizy działalności portali. Użytkownicy Trescalo otrzymują informacje, które
fragmenty treści są odchylone od norm rynkowych oraz gdzie pojawiają się błędy;
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Wydawca oświadcza, że jest uprawniony do udostępniania Portali do publikacji Artykułów
dodanych na Platformie, a także, że podane informacje o jego stronach internetowych i Portalach są
prawdziwe. W szczególności Wydawca oświadcza, że udostępnianie powierzchni Portali i
publikacja artykułów na Portalach jak i wszelkich informacji o jego stronach nie narusza żadnych
praw osób trzecich, że posiada wszelkie niezbędne dla takich publikacji pozwolenia i zgody, takie
jak związane z przetwarzaniem danych osobowych, archiwizacji zgód od Użytkowników Portali
czy instalowaniem plików cookies. Wydawca oświadcza ponadto, że w przypadku kierowania
jakichkolwiek roszczeń związanych udostępnieniem powierzchni Portalu z publikacją wobec
Usługodawcy, Wydawca zwróci Usługodawcy wszelkie koszty i wydatki z tym związane.
Wydawca oświadcza, że w zakresie treści samodzielnie publikowanych na udostępnionej
powierzchni Portali będzie posiadał w niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe i prawa
pokrewne lub licencje do tych materiałów oraz, że ich wykorzystanie nie naruszy autorskich praw
osobistych, a także będzie posiadał wszelkie zezwolenia i inne przewidziane prawem dokumenty na
uprawniające do rozpowszechniania wizerunku osób wskazanych na powierzchniach Portali.
Usługodawca będzie uprawniony do usunięcia danego Portalu Wydawcy z Serwisu w przypadku,
gdy Wydawca w ramach informacji o tym Portalu lub w zakresie jego zawartości narusza
postanowienie Regulaminu lub prawa powszechnie obowiązującego.
Jeśli Usługodawca w dowolnym momencie odkryje, że informacje podane przez Użytkownika na
jego temat są nieprawidłowe lub uległy zmianie bez powiadomienia Usługodawcy lub jeśli
Użytkownik naruszy którykolwiek z tych warunków, Usługi mogą zostać zawieszone i/lub
wypowiedziane ze skutkiem natychmiastowym.
Wydawca musi posiadać pełne prawa do dysponowania i rozporządzania Portalami, w tym w
zakresie ich zawartości. Jeśli prawa te mają charakter względny, tj. opierają się na umowach o
charakterze obligacyjnym (a nie rzeczowym), wówczas Wydawca zobowiązany jest poinformować
o tym fakcie Usługodawcę i okazać stosowne upoważnienia od właściciela danego Portalu, co nie
uchybia uprawnieniu właściciela do podjęcia bezpośredniej współpracy z Usługodawcą w
charakterze Wydawcy.
7. TRANSAKCJE

7.1. Tylko Użytkownik- Wydawca, który przejdzie proces rejestracji na Platformie ma prawo dodania
oferty w postaci Portalu i powierzchni umożliwiającej publikację materiałów do Bazy Danych
Wydawców.
7.2. Użytkownik- Wydawca dodając ofertę odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikające z
błędów lub nieścisłości w opisie oferty.
7.3. Każda oferta współpracy pomiędzy Wydawcą, a Reklamodawcą może zostać zweryfikowana
przez Usługodawcę pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym prawem.
7.4. Warunki przyjętej oferty, będącej przedmiotem transakcji, są prawnie wiążące dla obu stron
transakcji- zarówno dla Wydawcy jak i dla Reklamodawcy.

8. USŁUGA PŁATNOŚCI
8.1. Płatności odbywają się dwoma metodami:
8.1.1. sposób szybkich płatności - realizowanie transakcji przez Reklamodawcę podczas zakupu
publikacji u Wydawcy dzięki jednemu z istniejących na rynku systemów szybkich płatności,
8.1.2. sposób płatności pre-paid - doładowania konta Reklamodawców realizowane także za
pomocą jednego z systemów szybkich płatności (PayU)
8.2. Wszelkie płatności w ramach Platformy będą dokonywane za pośrednictwem Operatora Płatności,
zgodnych z wewnętrznymi regulaminami i zasadami wykonywania płatności za pośrednictwem
PayU.
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8.3. Kwoty płatności zależą od usługi i są bezpośrednio skorelowane ze stawkami zdefiniowanymi
przez Wydawców. Kwoty są możliwe do potwierdzenia każdorazowo przed skorzystaniem z
oferty Platformy.
8.4. Usługodawca jest uprawniony do pobierania opłat w ramach świadczonych Usług zgodnie z
cenami wskazanymi w Cenniku. Użytkownik akceptuje fakt, że Usługodawca jest uprawniony do
zmiany Cennika. W przypadku braku zgody Użytkownika na którąkolwiek z proponowanych
zmian, Użytkownik może zdecydować się na zakończenie współpracy z Usługodawcą i
zamknięcie swojego Konta. Zmiany Cen nie będą miały zastosowania do trwających transakcji.
8.5. W ramach Usługi Płatności, Użytkownik musi zapłacić z góry za Usługi dostępne na Platformie.
8.6. Cennik Usług świadczonych na rzecz Wydawcy i Reklamodawcy określony przez Usługodawcę
w Serwisie może ulegać okresowym zmianom, przy czym dla potrzeb rozliczeń (umowy) między
Wydawcą i Usługodawcą lub Reklamodawca i Usługodawcą wiążące są te zapisy Cennika, które
obowiązują w chwili złożenia przez Wydawcę lub Reklamodawcę zamówienia na Usługę.
8.7. Usługodawca i Użytkownicy upoważniają się wzajemnie do korzystania z faktur w formie
elektronicznej. W przypadku gdy Użytkownik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT
rozliczenia prowadzone są w oparciu o rachunki, do których odpowiednio stosuje się
postanowienia prawa dotyczące rozliczeń faktur VAT.
8.8. W zakresie pośrednictwa Usługodawcy w świadczeniu Usług, w tym między Reklamodawcą i
Wydawcą, Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do prowadzenia rozliczeń z tytułu Usług
realizowanych na podstawie Regulaminu, co w szczególności oznacza, iż Wydawca nie może
samodzielnie dokonywać jakichkolwiek rozliczeń z Reklamodawcą lub innym Użytkownikiem
Serwisu z tych tytułów.
8.9. Ceny wskazane w Serwisie są cenami netto i podlegają zwiększeniu o podatek VAT, o ile jest on
należny z tytułu danej Usługi lub ma zastosowanie wobec Użytkownika świadczącego Usługę.
8.10. Użytkownicy z tytułu świadczonych Usług są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt
dokonywać rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych (innych zobowiązań publicznoprawnych)
związanych z realizacją Usług i z osiągniętymi na jej podstawie przychodami.

9. ARTYKUŁY
9.1. W ramach Usług dostępnych na Platformie możliwe jest przygotowanie Artykułu płatnego oraz
Artykułu sponsorowanego (dalej łącznie jako Artykuł lub Artykuły )przez Wydawcę. W takim
przypadku zasady przygotowania takiego Artykułu określone są w Ofercie Wydawcy, która musi
zostać zaakceptowana poprzez Platformę. Warunki udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji
określa Regulamin. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że publikacja Artykułu płatnego
przygotowanego przez Wydawcę nie powoduje nabycia przez Reklamodawcę praw autorskich i
pokrewnych do tego Artykułu.
9.2. Złożenie Zamówienia na publikację Artykułu przez Reklamodawcę oznacza akceptację warunków
udostępniania powierzchni Portalu i publikacji Artykułów, które są oferowane przez Wydawcę oraz
wymagane przez Regulamin oraz stanowi też podstawę do pobrania przez Usługodawcę
wynagrodzenia. Złożenie zamówienia oznacza również, iż Reklamodawca upoważnia Wydawcę do
publikacji Artykułu na jego Portalu w celu realizacji Usługi.
9.3. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że Wydawca może oznaczyć Artykuł płatny jako artykuł
sponsorowany.
9.4. Artykuł poza warunkami wskazanymi w Ofercie, musi spełniać następujące warunki: treść musi być
unikalna, artykuł nie mógł być nigdzie wcześniej publikowany. Artykuł płatny może zawierać
aktywne linki do stron Reklamodawcy. Liczba i rodzaj linków dopuszczanych do publikacji zależy
od oferty Wydawcy i taka informacja jest widoczna w Serwisie przy ofertach Wydawców.
9.5. Usługodawca po otrzymaniu Artykułu od Reklamodawcy, przed przekazaniem go Wydawcy, ma
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prawo dokonania sprawdzenia i weryfikacji unikalności Artykułu i jego zgodności z Regulaminem
i Ofertą. Usługodawca nie ma jednak obowiązku weryfikowania czy dostarczone Artykuły, a także
ewentualne negatywne skutki ich późniejszych publikacji nie naruszają prawa, tak w zakresie swej
treści, dopuszczalności publikacji jak i posiadania praw do treści i innych użytych form przekazu
(zdjęcia, grafiki, itp.). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa
spowodowane przez Artykuły.
9.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy Ofertą Wydawcy, a warunkami niniejszego Regulaminu
pierwszeństwo ma Oferta Wydawcy.
9.7. Reklamodawca zapewnia, że Artykuł płatny przekazany do publikacji, będzie zgodny z przepisami
obowiązującego prawa, zarówno w zakresie jego treści, dopuszczalności publikacji, jak i że wobec
tego Artykułu Reklamodawca będzie posiadał pełne prawa do jego treści i innych użytych form
przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.).
9.8. Z tytułu Usługi udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji Artykułu należne jest
wynagrodzenie, które zostaje określone w odpowiedniej części Platformy oraz w Ofercie
Wydawcy. Wynagrodzenie to będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę
w momencie złożenia Zamówienia na Artykuł przez Reklamodawcę. Usługodawca, po pobraniu
płatności od Reklamodawcy za pośrednictwem Platformy zamawia na rzecz Reklamodawcy
udostępnienie powierzchni Portali w celu publikacji Artykułów przez Wydawcę, gdy spełnione są
odpowiednie warunki: treść musi być unikalna, artykuł nie mógł być nigdzie wcześniej
publikowany. Artykuł płatny może zawierać aktywne linki do stron Reklamodawcy. Liczba i rodzaj
linków dopuszczanych do publikacji zależy od oferty Wydawcy i taka informacja jest widoczna w
Serwisie przy ofertach Wydawców.
9.9. Jeśli Artykuł spełnia warunki określone w niniejszym puncie Regulaminu zostaje dopuszczony do
wiadomości Wydawcy. Wydawca ma prawo odmówić udostępnienia powierzchni Portali i
publikacji Artykułu bez podania przyczyny. Usługi pośrednictwa Usługodawcy w zakresie
publikacji Artykułu pomiędzy Wydawcą, a Reklamodawcą nie powodują żadnej odpowiedzialności
po stronie Usługodawcy w tym zakresie, w szczególności nie stanowią zapewnienia ani
oświadczenia Usługodawcy w imieniu Wydawcy o publikacji Artykułu, ani nie mogą być uznane
za gwarancję jego publikacji.
9.10. Zawarcie umowy w zakresie udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji Artykułu następuje w
momencie zaakceptowania Zamówienia Reklamodawcy przez Wydawcę, tj. w momencie pobrania
treści artykułu i udostępnienia publikacji w Portalu przez Wydawcę.
9.11. Po otrzymaniu treści Artykułu i jego akceptacji Wydawca ma obowiązek opublikować Artykuł
najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia akceptacji Zamówienia. Potwierdzenie dokonania
publikacji Artykułu na powierzchni Portalu należącej do Wydawcy następuje poprzez e-mail
przekazany do Reklamodawcy.
9.13. W ramach przewidzianego umową wynagrodzenia Wydawca winien udostępniać powierzchnię
Portalu i utrzymywać publikację Artykułu przynajmniej przez okres (…) w niezmienionej treści,
chyba że w ofercie Wydawcy zostało to określone inaczej lub też pojawią się następujące
okoliczności: (…)
9.14. W przypadku, zaistnienia niezgodności Usługi z umową dotyczącą publikacji Artykułu i
udostępnienia powierzchni Portalu przez Wydawcę pod konkretny Artykuł ewentualne roszczenia z
tego tytułu Reklamodawca kieruje wobec Wydawcy. Roszczenia te nie mogą jednak przekraczać
kwoty wynagrodzenia ustalonego za daną publikację.
9.15. Reklamodawca zobowiązuje się do niekontaktowania się z Wydawcą z pominięciem Usługodawcy
w zakresie świadczenia jakichkolwiek Usług, w tym w szczególności udostępniania powierzchni
Portalu i publikacji Artykułów, które mają być lub zostały opublikowane za pośrednictwem
Serwisu, poza przypadkami, które zostaną indywidualnie określone pomiędzy Usługodawcą,
Reklamodawcą, a Wydawcą za pośrednictwem korespondencji mailowej i warunków w niej
określonych, które podlegają ostatecznej akceptacji w formie pisemnej przez Usługodawcę.
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10. REKLAMACJE
10.1 Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać
co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych
zastrzeżeń i uwag do Usług. Reklamacje można składać zgodnie z zasadami ogólnymi
wyrażonymi w przepisach prawa, jak również za pośrednictwem adresa e-mail
hello@trescalo.com.
10.2 Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.
10.3 Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie
opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał
danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. W takim przypadku, termin na
rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył Usługodawcy
brakujące informacje.
10.4 Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres wskazany przez Użytkownika w
jego zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej wybranej przez niego formie mailowej:
hello@trescalo.com.
10.5 Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne drobne błędy działania Platformy, nie
powodujące utraty lub uszkodzenia danych przechowywanych na Koncie Użytkownika.
Przedmiotem Reklamacji nie może być również ostateczny kształt Artykułu, który został
zaakceptowany przez Wydawcę i opublikowany na powierzchni Portalu należącej do
Wydawcy. Platforma stanowi jedynie narzędzie wspomagające i ułatwia Usługi pośrednictwa
pomiędzy Użytkownikami.
10.6 W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
11.1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczają na
Platformie.
11.2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i
administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania
pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami Regulaminu.
11.3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Platforma działała w sposób niezakłócony.
Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku przerw w
działaniu, awarii czy wad technicznych Platformy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy w zakresie Usługi lub problemy w
korzystaniu z Serwisu bądź Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca
przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł
zapobiec, jak tez wskutek zdarzeń losowych („siła wyższa”) .
11.4. Usługodawca nie gwarantuje poprawności merytorycznej treści zamieszczanych na Platformie
oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty posługiwania się przez Użytkowników
treściami, materiałami i informacjami zamieszczonymi na Platformie, w tym treści Artykułów,
zgodnie z punktem 11.9. niniejszego Regulaminu.
11.5. Odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy dotyczącej Usług pomiędzy Wydawcą, a
Reklamodawcą ponosi odpowiednio Reklamodawca lub Wydawca. Jeżeli skutek w postaci
powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności wymagać będzie przeniesienia na Wydawcę
jakichkolwiek roszczeń do Reklamodawcy, Usługodawca bezzwłocznie dokona scedowania
swych praw.
11.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej
funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca
informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości
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Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia. Zapis ten stosuje się odpowiednio do zmian cen
określanych przez Serwis, które są oferowane przez Usługodawcę w Cenniku.
11.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym
korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub
innych Użytkowników z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
11.8. Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści
przez Użytkowników jak też nie może przekroczyć kwoty wskazanej w odpowiednich częściach
Regulaminu.
11.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, wartość merytoryczną i zgodność z
rzeczywistością Artykułów przygotowywanych przez Reklamodawców.
11.10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i efektywność świadczonych Usług, w
szczególności Usługodawca nie gwarantuje że przy zastosowaniu Usług oferowanych przez
Platformę Wydawcy lub Reklamodawcy uzyskają przychód lub inną korzyść.
11.11. W zakresie Wskazówek i Porad świadczonych jako Usługi w ramach Platformy w przypadku ich
zastosowania przez Użytkowników Usługodawca nie odpowiada za skutki takich zastosowań.
Użytkownik wdraża wskazówki i Porady na własną odpowiedzialność.
11.12 Użytkownik oświadcza, że w zakresie realizacji umowy i korzystania z wszelkich Usług
dostępnych za pośrednictwem Platformy wymagane jest przekazanie jakichkolwiek informacji,
treści, innych form przekazu (fotografie, grafiki, rysunki itp.) Użytkownik będzie posiadał w
niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub licencje do określonych
umową materiałów, a ich wykorzystanie nie naruszy autorskich praw osobistych, ani żadnych
praw własności przemysłowej żadnej osoby ani podmiotu trzeciego, a publikacja tych materiałów
nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
11.13W przypadku naruszenia przepisów prawa w zw. z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę
na rzecz Użytkowników- Wydawców lub Reklamodawców, zostanie przeciwko Usługodawcy
wszczęte jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, lub
zgłoszone zostaną wobec Usługodawcy z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, UżytkownikWydawca lub Reklamodawca, zobowiązuje się udzielić Usługodawcy na swój koszt oraz w miarę
posiadanych możliwości pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych
przeciwko Usługodawcy. Ponadto, w powyższym przypadku Wydawca zobowiązuje się naprawić
szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z postępowaniem wszczętym wobec
Usługodawcy lub w związku z roszczeniami lub zarzutami skierowanymi przeciwko
Usługodawcy.
11.14 Usługodawca nie jest autorem Artykułów ani innych treści, które są Usługą, wobec czego
Usługodawca może zapewnić, że nabył do nich prawa na podstawie czynności prawnych
przyjmując w dobrej wierze zgodność oświadczeń podmiotów, od których pozyskał prawa w tym
zakresie, z rzeczywistym stanem rzeczy. W przypadku jednak gdy takie oświadczenia lub
zapewnienia strony umowy zawartej z Usługodawcą nie będą zgodne z rzeczywistym stanem
rzeczy, na skutek czego Wydawca nie nabędzie praw do tych materiałów, wówczas Usługodawca,
jako pośrednik przy dokonywaniu poszczególnych czynności przewidzianych Regulaminem, nie
może z tego tytułu ponosić odpowiedzialności, także za szkodę Wydawcy, o ile podejmie wszelkie
czynności, na mocy których Wydawca przejmie ewentualne roszczenia Usługodawcy do osób
odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści,
wartość merytoryczną i zgodność z rzeczywistością Artykułów przygotowywanych przez
Użytkowników.
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12. OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI
12.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z obowiązującym prawem,
postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
12.2. Użytkownicy powstrzymają się od zamieszczania jakichkolwiek treści niezgodnej z prawem,
nieprawdziwej. Użytkownicy działają i korzystają z Platformy w dobrej wierze.
12.3. We wszystkich przypadkach naruszenia Usługodawca ma prawo zawiesić Konto Użytkownika.
12.4. Użytkownik zobowiązuje się do:
12.4.1. podania prawdziwych informacji o sobie w trakcie rejestracji na Koncie Użytkownika.
12.4.2. niekorzystania z Usług proponowanych przez Platformę w celu podejmowania
bezprawnych działań;
12.4.3.podczas korzystania z Platformy, do dostarczania obiektywnych, poprawnych,
wyczerpujących i szczegółowych informacji na swój temat.
12.5. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swoich danych logowania i hasła w
stosunku do osób trzecich, z wyjątkiem osób, które zostały upoważnione przez Użytkownika do
korzystania z jego danych logowania.
12.6. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji informacji zawartych na Platformie,
które nie są już aktualne ze względu na zmiany jego danych.
12.7. Usługodawca może zakończyć lub zawiesić lub przydzielić działanie Platformy osobom trzecim.

13. ZMIANA REGULAMINU
13.1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy
działalności Usługodawcy) lub technicznych (np. modernizacja infrastruktury Platformy).
13.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7
(siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie,
Użytkownik, który jest konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji
Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest konsumentem, w ww. terminie nie
wypowie Umowy, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.
13.3. Świadczenie Usług rozpoczęte przed zmianą Regulaminu podlega postanowieniom Regulaminu w
wersji obowiązującej w momencie rozpoczęcia świadczenia Usług. Zmiany Regulaminu nie mogą
naruszać praw nabytych Użytkowników.

14. POWIADOMIENIA I NEWSLETTER
14.1.

14.2.

W ramach Platformy dostępny jest także newsletter, z którego korzystanie odbywa się
nieodpłatnie. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera,
poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy w tym w szczególności poprzez
aktywowanie odpowiedniego linka, zamieszczonego w stopce każdej wiadomości, przesłanej w
ramach newslettera.
Korzystanie z newslettera jest w pełni dobrowolne. Aktywacja usługi newslettera odbywa się
poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa podczas rejestracji lub w panelu ustawień
Użytkownika na Platformie.
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15. OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA
15.1. W przypadku problemów z działaniem Platformy lub innego rodzaju problemów związanych ze
świadczeniem Usług, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem
wiadomości mailowej skierowanej na adres hello@trescalo.com.
15.2. Jeśli zgłoszenie dotyczy błędu występującego na Platformie, Użytkownik powinien jak
najdokładniej opisać błąd, tak aby Usługodawca mógł niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

16. ODSTĄPIENIE
16.1. Użytkownik może odstąpić od Umowy zawartej z Usługodawcą – na podstawie przepisów prawa,
bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany,
jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres
mailowy hello@trescalo.com.
16.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca
wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy.
16.3. Użytkownik może zakończyć swoją relację z Usługodawcą w dowolnym momencie ze skutkiem
natychmiastowym po wypełnieniu wszystkich swoich zobowiązań oraz po usunięciu swojego
Konta z Platformy. Użytkownik może zakończyć swoją relację z Usługodawcą w formie pisemnej
lub elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
16.4. Usługodawca może zakończyć swoją relację z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku naruszenia prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy
zawierane są w języku polskim.
17.2. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego
sposobów rozwiązywania sporów (ADR- Alternative Dispute Resolution), w szczególności
poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji,
do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się
pod
tym
linkiem:
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-co
urt-bodies/index_en.htm
17.3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji
internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
17.4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie
Regulaminu lub Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Określając właściwość sądu
należy się kierować regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu
konsumentem akcie prawnym.
17.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie
konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
17.6. Umieszczanie informacji lub danych, na Platformie oznacza, że Użytkownicy Platformy lub
Usług niniejszym udzielają Usługodawcy, bez wynagrodzenia, niewyłączną licencję na
korzystanie z tych treści na całym świecie, która będzie obowiązywać przez okres obowiązywania
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odpowiednich praw, jeśli dotyczy (i ich ewentualnych rozszerzeń). Taka licencja obejmuje prawo
do korzystania, kopiowania, reprodukowania, wyświetlania i dostosowywania treści. Usługodawca
może wykorzystywać taką treść na wszelkich znanych lub nieznanych dotychczas nośnikach, w
szczególności w telewizji, na papierze, w Internecie (w ramach banerów i artykułów, umieszczać
je na innych stronach internetowych) oraz w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter,
Instagram, itp.), w celach komercyjnych, reklamowych oraz dla celów wewnętrznych, co
Użytkownik akceptuje. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść i potwierdzają,
że posiadają wszelkie do niej prawa. Użytkownik, zamieszczając treść na Platformie, może
zakazać korzystania z treści w sposób i w celach wskazanych w niniejszym punkcie poprzez
zmianę Ustawień i wyłączenie odpowiednich opcji w Ustawieniach Prywatności.
17.7. Stosowanie warunków Regulaminu nie skutkuje powstaniem partnerstwa pomiędzy Usługodawcą,
a Użytkownikami, relacji pracownik pracodawca, relacji pomiędzy agentem handlowym, a jego
klientem ani relacji franczyzowej.
17.8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca może, z zastrzeżeniem obowiązujących
przepisów o ochronie danych osobowych, przenieść i/lub scedować wszelkie prawa i obowiązki
wynikające z niniejszego Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności w przypadku
przeniesienia sektora działalności, połączenia poprzez założenie nowej spółki, połączenia poprzez
przejęcie, podziału lub zmiany kontroli mającej wpływ na Usługodawcę. Przeniesienie takie
zwalnia Usługodawcę na przyszłość. W przypadku przeniesienia przez Usługodawcę i/lub cesji
tych praw i obowiązków wynikających z warunków Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią,
Użytkownik ma prawo do natychmiastowego zakończenia relacji z Usługodawcą i zamknięcia
swojego Konta na warunkach określonych w Regulaminie.

Data wejścia w życie Regulaminu: 20.11.2020 r.
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