REGULAMIN
portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl
Definicje:
Regulamin – niniejszy regulamin.
Administrator lub Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z
siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców
oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000177032, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 526-239-70-01, numer
REGON: 016102001.
Portal – oznacza Platformę oraz Portfolio.
Platforma - platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci
Internet, utrzymywana pod adresem www: http://www.skmsar.org.pl.
Portfolio – platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci
Internet, utrzymywana pod adresem www: http://www.portfolio.sar.org.pl, na której umieszczona
jest w szczególności baza Agencji, zawierająca m.in. ich dane (w tym dane teleadresowe), informacje,
opisy doświadczeń i zrealizowanych projektów oraz materiały wizualizujące te projekty i
doświadczenia.

Zawartość – Informacje i Materiały lub ich części, fragmenty, elementy, opracowania.
Informacje – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory,
oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, materiały audio i video, rozwiązania
nawigacyjne, interaktywne aplikacje, niezależnie od ich charakteru, formatu
i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Portalu przez Administratora, z
których składa się Portal.
Materiały – wszelkie treści zamieszczone w ramach Portalu przez uprawnionych do tego
Korzystających, w szczególności informacje, opisy, case study, oznaczenia, nazwy, znaki,
logotypy, symbole, dane (w tym dane kontaktowe i dane odwołujące do profili Użytkownika
w mediach społecznościowych), wypowiedzi, komentarze, referencje, przedmioty praw
własności intelektualnej (w tym utwory, artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy),
zdjęcia, treści audiowizualne, wizerunki, linki i kontent do którego te linki odsyłają,
odesłania, niezależnie od ich źródła, charakteru, formatu i sposobu zapisu, przedstawienia lub
wyświetlenia.
Materiały Bezprawne – Materiały o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności
naruszające prawo, prawa lub dobra osobiste, dobre obyczaje, know how, interesy lub
tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania lub wykorzystujące dane
osobowe bez uzyskania stosownych zgód.
Agencja – podmiot, którego reprezentant lub reprezentanci są członkami Stowarzyszenia i
który dokona skutecznej Rejestracji jako Agencja.
Użytkownik – podmiot inny niż Agencja, który dokona skutecznej Rejestracji.

Gość – każda osoba, która zapozna się z Zawartością, ale nie jest Użytkownikiem ani
Agencją w rozumieniu definicji Regulaminu.
Korzystający – oznacza Gościa, Użytkownika oraz Agencję.
Usługi – Usługi Podstawowe, Usługi Użytkowników i Usługi Agencji.
Usługi Podstawowe – usługi świadczone Gościom za pośrednictwem Portalu przez
Administratora zgodnie z udostępnionymi im funkcjonalnościami Portalu, nie wymagające
Rejestracji. Usługi Podstawowe obejmują w szczególności zapoznawanie się z Zawartością
zgodnie z funkcjonalnościami Portalu dostępnymi dla Gości.
Usługi Użytkownika - usługi świadczone Użytkownikom za pośrednictwem Portalu przez
Administratora, zgodnie z udostępnionymi im funkcjonalnościami Portalu, wymagające
Rejestracji jako Użytkownik. Usługi Użytkowników obejmują w szczególności: (a)
utrzymywanie Profilu Użytkownika oraz umożliwienie korzystania z jego funkcjonalności,
(b) ustawianie preferencji wyświetlania lub wyszukiwania oraz (c) zapoznawanie się z
Zawartością, zgodnie z funkcjonalnościami Portalu dostępnymi dla Użytkowników.
Usługi Agencji - usługi świadczone Agencjom za pośrednictwem Portalu przez
Administratora, zgodnie z udostępnionymi im funkcjonalnościami Portalu, wymagające
Rejestracji Agencji. Usługi Agencji obejmują w szczególności: (a) utrzymywanie Profilu
Agencji, umożliwienie korzystania z jego funkcjonalności przeznaczonych dla Agencji; (b)
zamieszczanie Materiałów zgodnie z dostępnymi dla Agencji funkcjonalnościami Portalu; (c)
zapoznawanie się z Zawartością zgodnie z funkcjonalnościami Portalu dostępnymi dla
Agencji.
Rejestracja – czynność faktyczna wymagana dla uzyskania statusu Użytkownika lub Agencji
w rozumieniu Regulaminu, skutkująca założeniem odpowiednio Profilu Użytkownika lub
Profilu Agencji.
Profil Użytkownika – konto Użytkownika w ramach Portalu.
Profil Agencji – konto Agencji w ramach Portalu.
Umowa – umowa z Korzystającym o świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem oraz
aktualnie dostępnymi dla niego funkcjonalnościami Portalu.
Licencja – licencja na korzystanie z Materiałów, określona w Regulaminie.
Dane Osobowe – oznacza dane osobowe podane przez Korzystających w związku z
korzystaniem z Usług.

Postanowienia Ogólne
1.

Niniejszy Regulamin ustanawia zasady korzystania z usług świadczonych przez
Administratora poprzez Portal, tj. Platformę oraz Portfolio.

2.

Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu ustanawiające zasady korzystania z
Portalu dotyczą zarówno korzystania z Platformy, jak i Portfolio. Akceptacja
postanowień niniejszego Regulaminu oznacza zgodę na jego obowiązywanie zarówno w
zakresie korzystania z Platformy, jak i Portfolio.

3.

Twórcą, administratorem oraz podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Portalu jest
Administrator. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Platformy i
Portfolio, ich nazw, domen internetowych i Informacji przysługują wyłącznie
Administratorowi, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z
Regulaminem.

4.

Portal powstał w celu świadczenia Usług Korzystającym.

5.

Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich
postanowień Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna z
wyrażeniem zgody na korzystanie z Portalu na opisanych w Regulaminie zasadach.

6.

Gość uzyskuje prawo do korzystania z Usług Podstawowych z chwilą przystąpienia do
korzystania z Portalu. Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Usług
Użytkownika po dokonaniu Rejestracji, chyba że z Regulaminu lub aktualnie
dostępnych funkcjonalności Portalu wynika co innego. Agencja uzyskuje prawo do
korzystania z Usług Agencji po dokonaniu Rejestracji, chyba że z Regulaminu lub
aktualnie dostępnych funkcjonalności Portalu wynika co innego.

7.

Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego
na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania
jej zasobów (Internet Explorer 6 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze,
Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką
Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash,
akceptującym pliki typu cookies niezbędne dla funkcjonowania Portalu oraz przy użyciu
konta poczty e-mail.

8.

Administrator nie jest inicjatorem transmisji Materiałów, nie wybiera Korzystających
oraz, z zastrzeżeniem warunków opisanych dalej w Regulaminie, nie wybiera, nie
usuwa ani nie modyfikuje Materiałów.

9.

Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin,
a w szczególności czynności które destabilizowałyby pracę Portalu, utrudniałyby dostęp
do Portalu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również
podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Portalu lub Korzystających lub
zagrażających ich prawom lub interesom. W szczególności zabronione jest korzystanie
z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub
programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź
innych kodów, plików lub narzędzi).

10.

Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej
oraz uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności
komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej innej niż wprost przewidziana przez
funkcjonalności Portalu i dozwolona w niniejszym Regulaminie.

11.

Administrator zastrzega możliwość przerw w funkcjonowaniu Portalu, w tym w celu
dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych
i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował

Korzystających poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie
komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Portalu.
12.

Rejestracja, dostęp do Portalu oraz korzystanie z Portalu przez Korzystającego w
zakresie udostępnionych mu funkcjonalności są nieodpłatne, z zastrzeżeniem w
stosunku do Agencji opłat pobieranych od nich przez Administratora z tytułu składek
członkowskich i ewentualnych innych umów. Administrator zastrzega sobie jednak
prawo do wprowadzania dowolnych płatnych funkcjonalności, jak również
funkcjonalności z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych
formalności lub warunków, w tym rejestracji lub podania dodatkowych danych
Korzystającego. O powyższych okolicznościach Administrator poinformuje
Korzystających na stronach Portalu.

Usługi Podstawowe
13.

Gość może korzystać z Portalu w ramach Usług Podstawowych, które polegają
wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości w zakresie użytku
osobistego (bez dalszego ich rozpowszechniania) i wprost ze strony internetowej
Portalu. Wykorzystywanie Zawartości przez Gościa w inny sposób jest zabronione,
chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez osobę do tego
uprawnioną.

Rejestracja i Usługi Użytkownika
14.

Użytkownik może korzystać z Portalu w ramach Usług Użytkownika od chwili
dokonania Rejestracji Użytkownika.

15.

Rejestracja Użytkownika polega na pierwszym zalogowaniu się do Profilu
Użytkownika. Rejestracja Użytkownika wymaga dokładnego zapoznania się z
Regulaminem oraz zaznaczenia w przeznaczonym dla tego celu formularzu, że zapoznał
się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz
podania aktualnego adresu e-mail Użytkownika, na który zostanie wysłany link
aktywujący Profil Użytkownika i który będzie służył Użytkownikowi do logowania do
Portalu.

16.

Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła służących do logowania
w Portalu przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować Administratora o każdej zmianie danych niezbędnych do
zalogowania się do Profilu Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik nie
poinformuje Administratora o zmianie takich danych, wówczas wszelką korespondencję
wysłaną przez Administratora na podane przez Użytkownika dane uważa się za
doręczoną prawidłowo.

17.

W ramach Profilu Użytkownika Użytkownik może korzystać z udostępnionych mu
funkcjonalności Portalu, w tym w szczególności dostosowywać wybrane przez
Administratora funkcje Portalu do preferencji własnych Użytkownika.

18.

Ponadto, w ramach Profilu Użytkownika i zgodnie z udostępnionymi mu
funkcjonalnościami Portalu Użytkownik może zamówić spersonalizowany newsletter i
inne informacje, w tym informacje handlowe, które przesyłane będą na adres e-mail
Użytkownika. Informacje takie uważane są za zamówione przez Użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z usług przesyłania newslettera i
innych informacji – z zastrzeżeniem pochodzących od Administratora informacji
dotyczących korzystania z Portalu - poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w
ustawieniach osobistych w Profilu Użytkownika.
19.

Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, korzystanie z Zawartości przez
Użytkownika może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu
Zawartości w zakresie użytku osobistego Użytkownika (bez dalszego ich
rozpowszechniania). Wykorzystywanie Zawartości przez Użytkownika w inny sposób
jest zabronione, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez
osobę do tego uprawnioną lub gdy jest to wprost dozwolone w niniejszym Regulaminie
lub poprzez komunikaty zamieszczone w Portalu.

Rejestracja i Usługi Agencji
20.

Rejestracja Agencji polega na pierwszym zalogowaniu się do Profilu Agencji przez
podmiot uprawniony do uzyskania statusu Agencji.

21.

Rejestracji Agencji mogą dokonać wyłącznie podmioty, których reprezentant lub
reprezentanci są członkami Stowarzyszenia. Dla każdego takiego podmiotu
Administrator przygotuje indywidualny Profil Agencji, którym Agencja po dokonaniu
Rejestracji może zarządzać we własnym zakresie.

22.

Rejestracja Agencji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz
zaznaczenia przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Agencji, w
przeznaczonym dla tego celu formularzu, że Agencja zapoznała się z Regulaminem i w
pełni akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

23.

Rejestracja Agencji następuje na podstawie loginu i hasła wygenerowanego przez
Administratora i przekazanego Agencji za pomocą wiadomości przesłanej na adres
mailowy podany Administratorowi przez Agencję. Po pierwszym zalogowaniu się do
Profilu Agencji, Agencja może w każdej chwili dowolnie zmienić hasło dostępu.

24.

Niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji Agencji, Agencja poda do wiadomości
Administratora dane jej przedstawiciela, umocowanego do kontaktów z
Administratorem oraz zarządzania Profilem Agencji, na które składać się będą: imię,
nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu przedstawiciela.

25.

Agencja zobowiązana jest do zabezpieczenia loginu i hasła służących do logowania w
Portalu przed dostępem osób nieuprawnionych.

26.

Agencja zobowiązana jest niezwłocznie poinformować Administratora o każdej zmianie
danych, w tym w szczególności danych przedstawiciela Agencji oraz adresu e-mail
Agencji, o których mowa powyżej. W przypadku gdy Użytkownik nie poinformuje
Administratora o zmianie tych danych, wówczas wszelką korespondencję wysłaną przez
Administratora z wykorzystaniem tych danych uważa się za doręczoną.

27.

W ramach Profilu Agencji Agencja może korzystać z udostępnionych jej
funkcjonalności Portalu, w tym zamieszczać i publikować w Portalu Materiały
obejmujące w szczególności informacje dotyczące Agencji i jej działalności oraz
zrealizowanych projektów i kampanii, w szczególności poprzez Portfolio.

28. W celu zapewnienia optymalnej promocji Agencji w ramach Portfolio, Agencja wyraża
wolę i upoważnia Administratora do zamieszczenia, publikowania i utrzymywania w
Portalu, zgodnie z jego funkcjonalnościami, przez czas nieokreślony, Materiałów
zgłaszanych przez Agencję w okresie trwania Umowy, za pośrednictwem platformy
konkursowej: pltforma.sar.org.pl w organizowanych przez Administratora konkursach:
Effie Awards, KTR, Media Trendy oraz Young Creatives chyba, że najpóźniej w chwili dokonania
takiego zgłoszenia Agencja złoży odmienne oświadczenie. Powyższe upoważnienie
obejmuje upoważnienie Administratora do dokonywania wszelkich czynności
technicznych niezbędnych do prezentacji Materiałów w Portalu, w tym w szczególności
do dostosowania formatu i układu Materiałów do funkcjonalności Portalu. Akceptując
postanowienia Regulaminu Agencja (i) wyraża wolę i upoważnia Administratora do
takiego zamieszczania i publikowania Materiałów, oraz (ii) oświadcza, że zamieszczone
w ten sposób Materiały objęte są postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności
Licencją o której mowa w pkt. 48 Regulaminu, oraz (iii) oświadcza i zapewnia, że
Materiały takie będą zgodnie z niniejszym Regulaminem i z tego tytułu Agencja
przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich
względem SAR.
29.

Agencji w każdej chwili przysługuje prawo usunięcia dowolnych Materiałów z Profilu
Agencji lub ich modyfikacji.

30.

Przystąpienie przez Agencję do korzystania z Portalu jest równoznaczne z
przystąpieniem do korzystania z Usług Agencji świadczonych w ramach Platformy i
Portfolio, chyba że przed przystąpieniem do korzystania z Portalu Agencja złoży
Administratorowi oświadczenie o nieprzystępowaniu do korzystania z Portfolio.
Oświadczenie takie Agencja złoży Administratorowi na piśmie lub w formie
wiadomości e-mail przesłanej na adres redaktor@sar.org.pl , pod rygorem nieważności

31.

Agencja może w każdej chwili zażądać od Administratora usunięcia jej Profilu z
Portfolio poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi na piśmie pod
rygorem nieważności. W takim wypadku Administrator usunie Profil Agencji z
Portfolio bez zbędnej zwłoki. W przypadku usunięcia Profilu Agencji z Portfolio na jej
życzenie, dane i Materiały Agencji nie będą dostępne w Portfolio i będą dostępne
wyłącznie na stronach Platformy w ramach i w celu prezentacji członków
Stowarzyszenia. Nie wpływa to na obowiązki Agencji określone w niniejszym
Regulaminie, w szczególności dotyczące zgodności Materiałów z prawem.

32.

Agencja odpowiada za zgodność z prawem oraz poprawność, zgodność z prawdą i
aktualność wszelkich Materiałów, informacji i danych Agencji, w tym danych
teleadresowych, znajdujących się w Portalu.

33.

Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu korzystanie z Zawartości przez
Agencję może polegać na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości
wprost ze strony internetowej Portalu – z zastrzeżeniem Materiałów własnych Agencji –
w zakresie zgodnym z funkcjonalnościami Portalu. Wykorzystywanie Zawartości przez
Agencję w inny sposób jest zabronione, chyba że na podstawie odpowiedniego
upoważnienia udzielonego przez osobę do tego uprawnioną lub gdy jest to wprost
dozwolone w niniejszym Regulaminie lub poprzez komunikaty zamieszczone w
Portalu.

Umowa
34.

Z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności w Portalu przez Korzystającego, pomiędzy
Korzystającym a Administratorem zawarta zostaje Umowa. Umowa zostaje zawarta na
czas nieokreślony.

35.

Za termin rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora na rzecz Korzystającego
uznaje się pierwsze uzyskanie przez Korzystającego dostępu do Portalu.

36.

W terminie 10 dni od zawarcia Umowy Korzystający ma prawo od niej odstąpić. Prawo
odstąpienia można wykonać wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia woli w formie
pisemnej lub w formie wiadomości e-mail wysłanej do Administratora, zawierającej co
najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Korzystającego odstępującego od Umowy.
W przypadku Użytkowników oraz Agencji, wiadomość e-mail zawierająca odstąpienie
od Umowy powinna zostać wysłana z adresu e-mail Przedstawiciela. Odstąpienie nie
dotyczy usług, których świadczenie zostało rozpoczęte za zgodą Użytkownika przed
upływem wskazanych powyżej 10 dni od zawarcia Umowy i nie wpływa na ważność
licencji udzielonych Administratorowi w okresie od dnia przystąpienia przez
Korzystającego do korzystania z usług do dnia skutecznego odstąpienia od Umowy.

37.

Korzystający ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę. Rozwiązanie Umowy
przez Korzystającego następuje poprzez przesłanie do Administratora oświadczenia o
rozwiązaniu Umowy w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail Administratora: redaktor@sar.org.pl

38.

Administrator ma prawo rozwiązać Umowę z Korzystającym z zachowaniem
siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, ponowne przystąpienie
przez Korzystającego do korzystania z Portalu wymaga zgody Administratora.

Korzystanie z Portalu
39.

Korzystanie z Portalu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym
z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami. Korzystający, korzystając z
Portalu, oświadcza że:
a. nie przysługują mu do Zawartości jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie, poza
uprawnieniem do korzystania z Zawartości w sposób określony w Regulaminie oraz
– w przypadku Agencji - poza uprawnieniami do Materiałów własnych Agencji;
b. poza uprawnieniami jakie wynikają z udostępnionych mu przez Administratora
funkcjonalności Portalu, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Portal i
Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę,
formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Portalu i Zawartości; nie
może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na
Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego
Regulaminu;
c. jest świadomy, że w ramach Portalu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści
komercyjne w różnych formach.

40.

Każdy kto poweźmie wiadomość o niezgodności jakichkolwiek treści umieszczonych w
Portalu z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, zobowiązny jest niezwłocznie
powiadomić o tym Administratora przesyłając wiadomość e-mail na adres
Administratora: redaktor@sar.org.pl.

41.

Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Portalu,
o czym poinformuje Korzystających poprzez dostępne mu środki, w szczególności
poprzez umieszczenie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Portalu.

42.

Administrator zastrzega możliwość zmiany administratora, likwidacji Portalu lub jego
części, czasowego ograniczenia do niego dostępu, dokonywania w nim dowolnych
zmian lub modyfikacji oraz przetransponowania części lub całości Portalu w inny portal
lub serwis internetowy.

Materiały
43.

Do zamieszczania Materiałów uprawniona jest wyłącznie Agencja. Zamieszczanie
Materiałów przez Agencję wymaga dokonania Rejestracji.

44.

Zamieszczenie Materiałów przez Agencję odbywa się wyłącznie w sytuacji, gdy
umożliwiają to aktualnie dostępne funkcjonalności Portalu oraz w oparciu o nie, w tym
zgodnie z parametrami oraz warunkami technicznym przewidzianymi przez te
funkcjonalności, w tym wielkość/rozmiar/rozdzielczość Materiałów, dostępne czcionki
itp.

45.

Zamieszczając Materiał Agencja oświadcza, że:
a. przysługują jej wszelkie prawa do Materiału (w tym prawa twórcy, prawa artysty
wykonawcy oraz prawa producenta) lub że jest uprawniona do rozpowszechniania,
dysponowania i korzystania z Materiału, a w szczególności z wykorzystanych w
Materiale wizerunków, głosów, nazwisk, pseudonimów, danych, informacji,
sloganów, znaków (w tym znaków towarowych), logotypów własnych oraz
logotypów osób trzecich, symboli, opisów, wypowiedzi, referencji, treści
audiowizualnych, linków i wszelkich innych elementów występujących w
Materiale, w zakresie wynikającym z Regulaminu;
b. dane zamieszczone przez Agencję w ramach Materiałów są zgodne z prawdą i
aktualne;
c. Materiał i jego wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy
niczyich praw, dóbr, prawa, dobrych obyczajów, know how, interesów, tajemnicy
chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania;
d. w przypadku zamieszczenia przez Agencję Materiałów odwołujących się do
zewnętrznych portali lub serwerów do publikacji mediów, w tym w szczególności
serwisu YouTube, niezależnie od formy – że wykorzystanie takich Materiałów
zgodnie z Regulaminem nie narusza jakichkolwiek zasad ani regulaminów tych
serwerów lub portali ani żadnego zobowiązania;

e. w przypadku zamieszczenia Materiałów zawierających dane, logotypy, znaki,
symbole, opisy, referencje lub inne informacje dotyczące lub pochodzące od osób
lub podmiotów innych niż Agencja, w tym dane osobowe – że uzyskała wszelkie
zgody i zezwolenia niezbędne do zamieszczenia takich Materiałów w Portalu oraz
korzystania z nich w ramach Portalu przez Administratora i innych Korzystających
w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie;
f. jest w pełni uprawniona do korzystania i rozporządzania Materiałami w zakresie
wynikającym z Regulaminu, a jej prawa do Materiału i jego zawartości oraz
wszelkich ich elementów nie są ograniczone ani obciążone na rzecz jakiejkolwiek
osoby trzeciej. Agencja gwarantuje, iż rozporządzenie przez nią Materiałem po jego
udostępnieniu w ramach Portalu nie wpłynie na uprawnienia Administratora.
g. zwolni Administratora, jego członków, pracowników lub współpracowników z
roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z
Materiałów w ramach Portalu, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione
wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków
naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd
koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.
46.

W przypadku gdyby Materiały zamieszczone przez Agencję w Portalu obejmowały
jakiekolwiek dane osobowe, Agencja zobowiązana jest uzyskać od osób uprawnionych
wszelkie zgody i zezwolenia na ich wykorzystanie w Portalu zgodnie z jego
funkcjonalnościami i Regulaminem.

47.

Agencja zobowiązana jest zamieszczać w Portalu Materiały w formie, formatach i na
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i zdeterminowanych przez
funkcjonalności Portalu. Agencja przyjmuje do wiadomości, że pojemność Portalu
udostępniana w celu umożliwienia jej zamieszczenia Materiałów może być ograniczona
oraz że funkcjonalności Portalu mogą przewidywać dla zamieszczanych Materiałów
limity, według uznania Administratora.

48.

Agencja z chwilą udostępnienia Materiału udziela Administratorowi nieograniczonej
terytorialnie Licencji na korzystanie z Materiału w zakresie rozpowszechniania i
udostępniania Materiału w ramach Portalu, w tym utrwalania, zwielokrotniania,
odtwarzania, wyświetlania, udostępniania w miejscu i czasie wybranym,
rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania, zapisywania
(downloading) oraz zezwalania na to osobom trzecim, w tym innym Korzystającym, w
ramach funkcjonalności Portalu, niezależnie od ich liczby, formy, częstotliwości,
miejsca i czasu dostępu. Licencja udzielana jest z chwilą udostępnienia Materiału w
Portalu, na czas nieokreślony. Administrator ma prawo udzielania sublicencji.

49.

Agencja zezwala Administratorowi na korzystanie z Materiałów w ramach
informowania i promocji Portalu i działalności Administratora, we wszystkich mediach
i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych
okoliczności.

50.

Agencja zobowiązuje się wobec Administratora, iż ani ona, ani jakiekolwiek inne
podmioty uprawnione do danego Materiału nie będą wykonywać praw osobistych, w
tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną praw osobistych w

zakresie w jakim Administrator jest uprawniony do korzystania z Materiałów na
podstawie Regulaminu. Agencja najpóźniej z chwilą udostępnienia Materiału uzyska
niezbędne zgody i zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych w tym zakresie.
51.

Agencja potwierdza, że Licencja i zgody o których mowa powyżej wydane są bez
ograniczenia terytorialnego i ilościowego oraz że udostępnienie Materiałów w ramach
Portalu oraz korzystanie z nich w ramach jego funkcjonalności następuje bez
wynagrodzenia dla Agencji i innych podmiotów uprawnionych do Materiału.

52.

Agencja wyraża wolę i upoważnia Administratora do wykonywania praw zależnych do
Materiałów i nimi dysponowania w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia
przez Administratora usług przewidzianych w Regulaminie. W celu prawidłowego
świadczenia Usług Administrator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do
dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek Materiałów o charakterze technicznym, w
tym skrótów, adaptacji do funkcjonalności Portalu, zmiany kolejności, układu, łączenia
z innymi Materiałami i wyróżniania.

53.

Administrator nie prowadzi usługi archiwizacji lub przechowywania Materiałów ani nie
zapewnia stałej dostępności Materiałów w ramach Portalu.

54.

Administrator nie bada treści, poprawności, prawdziwości, aktualności, zupełności lub
formy Materiałów udostępnianych w ramach Portalu. Treść i forma Materiałów nie
odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora.

55.

Wszelkie spory zaistniałe pomiędzy korzystającymi z Portalu Agencjami co do treści
informacji oraz Materiałów zamieszczanych przez Agencje w Portalu będą rozstrzygane
przez Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, zgodnie ze
statutem Stowarzyszenia i wszelkimi regulaminami tego Sądu mającymi zastosowanie.

Procedura zgłaszania zagrożenia lub naruszenia praw
56.

Zabronione jest zamieszczanie Materiałów Bezprawnych.

57.

Administrator oświadcza, iż udostępniając przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby
Portalu nie bada, czy Materiały stanowią Materiały Bezprawne. W sytuacji jednak
zamieszczenia Materiału Bezprawnego Administrator, powiadomiony przez osobę
uprawnioną o jego bezprawnym charakterze zgodnie z obowiązującymi przepisami,
podejmie działania mające na celu usunięcie albo uniemożliwienie dostępu do Materiału
Bezprawnego.

58.

Niezależnie od powyższego, w przypadku powzięcia przez Administratora informacji o
bezprawności, nieprawdziwości, niezgodności z prawem lub niniejszym Regulaminem
lub innych wadach Materiału zamieszczonego w Portalu przez Agencję, Agencja na
wezwanie Administratora zobowiązana jest niezwłocznie usunąć dany Materiał lub
wykonać inne czynności nakazane przez Administratora.

Procedura zablokowania dostępu i usunięcia Profilu
59.

Administrator ma prawo zablokować Korzystającemu dostęp do Portalu lub niektórych
jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

a. korzysta z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi
obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia
niniejszego Regulaminu;
b. jego działania negatywnie wpływają na dobre imię Administratora lub Portalu, czy
też w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Administratorowi,
Portalowi, Korzystającym lub innym osobom.
60.

Administrator poinformuje Użytkownika i Agencję o zablokowaniu mu dostępu do
Portalu lub niektórych jego funkcjonalności. Administrator poinformuje Gościa o
zablokowaniu mu dostępu do Portalu lub niektórych jego funkcjonalności, o ile będzie
to technicznie możliwe. Zablokowanie dostępu do całości Portalu równoznaczne jest z
rozwiązaniem Umowy przez Administratora. W przypadku zablokowania
Korzystającego przez Administratora, ponowne przystąpienie do korzystania z Portalu
wymaga uprzedniej zgody Administratora.

61.

Niezależnie od powyższego Administrator może wyznaczyć Korzystającemu termin na
przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania
się do powyższego, Administrator może odblokować dostęp Korzystającego do Portalu
lub jego określonych funkcjonalności.

Reklamacje
62.

Korzystający ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane
w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane
niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

63.

Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub w
formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres
redaktor@sar.org.pl Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko
albo firmę Korzystającego, e-mail Korzystającego oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. W
przypadku gdy reklamacja zgłaszana jest przez Użytkownika wiadomość e-mail
zawierająca reklamację powinna być wysłana z adresu e-mail danego Użytkownika.
Reklamacja Agencji powinna być zgłoszona przez jej przedstawiciela, o którym mowa
w Regulaminie.

64.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o ich
uzupełnienie we wskazanym zakresie.

65.

Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail podany przez
Korzystającego w reklamacji, a w przypadku gdy reklamację zgłasza Użytkownik lub
Agencja – na adres e-mail tego Użytkownika lub przedstawiciela Agencji. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na
inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail lub adres fizyczny.

Dane Osobowe
66.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem
Usług jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie Administrator.

67.

Dane Osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania Umowy
zawieranej pomiędzy podającym je Korzystającym a Administratorem w ramach
Portalu, w tym w celu udostępniania funkcjonalności i Usług, kontaktowania się z
Korzystającymi, informowania ich o Portalu, jego funkcjonalnościach, zasadach
działania oraz w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych przez Korzystających
w ramach Rejestracji.

68.

Poza powyższym, za zgodą Korzystającego, Dane Osobowe wykorzystywane będą
również do przesyłania Korzystającym, w tym na podane przez nich adresy email, przez
Administratora lub inne podmioty, newslettera, zamiówionych przez Korzystającego
informacji, informacji o Administratorze oraz świadczonych przez niego lub inne
podmioty usługach oraz ich produktach (w tym informacji handlowych), jak również
innych celów, na które Korzystający wyrazi zgodę

69.

Dane podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie
określonych w Regulaminie lub wymaganych funkcjonalnościami Portalu Danych może
uniemożliwiać pełne korzystanie z funkcjonalności Portalu. Korzystający ma prawo
dostępu do treści Danych oraz do ich poprawienia.

Postanowienia końcowe
70.

Administrator ma prawo wprowadzania dowolnych zmian w Portalu oraz
w Regulaminie, w tym wprowadzenia dodatkowych płatności. W powyższych
przypadkach Administrator poinformuje Korzystających, zamieszczając w Portalu
stosowną informację oraz poprzez przesłanie informacji o zmianach w formie
wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika lub Agencji. Korzystanie przez
Korzystającego z Portalu po wprowadzeniu zmian równoznaczne jest z ich
zaakceptowaniem.

71.

Administrator ma również prawo podjąć jednostronną decyzję o zaprzestaniu lub
zawieszeniu świadczenia dowolnych usług, świadczonych za pośrednictwem Portalu.

72.

W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego
Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia
pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Korzystającego.

73.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem
jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd
powszechny.

