Regulamin społeczności Twoja.tv
§ 1.
1. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z Portalu z poszanowaniem powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz dobrych
obyczajów.
2. Wszyscy Użytkownicy Portalu zobowiązani są do wzajemnego poszanowania dóbr
osobistych, a w szczególności niezbywalnej godności człowieka.
§ 2.
1. Działalność Portalu jest całkowicie apolityczna.
2. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników w ramach Portalu Materiałów:
1) które zachęcają do przemocy wobec osób lub grup z powodu rasy, pochodzenia
etnicznego, religii, niepełnosprawności, choroby, płci, wieku, statusu majątkowego,
statusu weterana bądź orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej, a także tych,
które szerzą nienawiść na tle wspomnianych cech;
2) pornograficznych;
3) promujących seks i nagość;
4) promujących zażywanie narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych;
5) odwołujących się do totalitarnych metod działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu;
6) o charakterze politycznym;
7) których treść może stwarzać potencjalne zagrożenie dla życia lub zdrowia odbiorców
lub osób trzecich;
8) innych mogących zostać uznanymi za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne.
§ 3.
Zabronione jest komentowanie Materiałów umieszczonych przez Użytkowników w ramach
Portalu:
1) w sposób który zachęca do stosowania przemocy wobec osób lub grup z powodu rasy,
pochodzenia etnicznego, religii, niepełnosprawności, choroby, płci, wieku, statusu
majątkowego, statusu weterana bądź orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej, a
także w sposób, który szerzy nienawiść na tle wspomnianych cech;
2) w sposób promujący zażywanie narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych;
3) w sposób wulgarny, obraźliwy lub obsceniczny;
4) podszywając się lub wykorzystując cudzą tożsamość;
5) w sposób, który może stwarzać potencjalne zagrożenie dla życia lub zdrowia
odbiorców lub osób trzecich;
6) mające na celu nękanie, prześladowanie lub zastraszanie innych Użytkowników lub
osób trzecich;
7) w inny sposób mogący zostać uznanym za niestosowny, naruszający postanowienia
Regulaminu społeczności Twoja.tv lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 4.
Użytkownik zgadza się nie zamieszczać ani nie przesyłać Materiałów, o ile te zawierałyby
treści, których posiadanie jest dla Użytkownika nielegalne w kraju, którego jest rezydentem,

lub których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Administratora w związku z
działalnością Portalu jest nielegalne.
§ 5.
1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że korzystając z Portalu, może być
narażony na treści, które w jego odczuciu będą nieścisłe, obraźliwe, nieprzyzwoite lub
które Użytkownik uzna za niedopuszczalne z innych względów. Użytkownik zgadza się
zrzec i niniejszym zrzeka się praw i środków prawnych przysługujących mu wobec
Administratora na mocy przepisów prawa i zasad słuszności w odniesieniu do takich
treści.
2. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać kategorii wiekowych Materiałów
prezentowanych w ramach Portalu, w tym w szczególności zobowiązuje się nie
udostępniać Materiałów zaliczonych do najwyższej kategorii wiekowej małoletnim.

§ 6.
1. Użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować żadnych części Portalu ani Materiałów na
jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora, chyba
że Administrator udostępni środki do realizacji takiej dystrybucji za pośrednictwem
funkcji oferowanych w ramach Portalu.
2. Użytkownik zobowiązuje się w żaden sposób nie wpływać na działanie żadnej części
Portalu za pomocą jakichkolwiek niedozwolonych metod.
3. Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Materiałów przy pomocy
technologii lub środków innych niż zawarte w Portalu lub inne środki przeznaczone w
sposób wyraźny do tego celu przez Administratora.
4. Użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać
działania (oraz nie podejmować takich prób) elementów zabezpieczenia Portalu lub
elementów, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Materiałów, bądź ich
kopiowanie lub wprowadzają w życie ograniczenia w zakresie korzystania z Portalu lub
treści dostępnych za jego pośrednictwem.
§ 7.
1. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Portalu celach komercyjnych opisanych w
szczególności poniżej, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony
Administratora:
1) odsprzedaż dostępu do Usług;
2) odsprzedaży materiałów reklamowych, sponsoringowych lub promocyjnych
umieszczonych w jakiejkolwiek części Portalu.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego
zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do
pobierania plików graficznych (spider) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości
w czasie braku dostępu do internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do Portalu w
taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów Administratora w danym okresie niż
w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej
standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki.

3. Użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych danych osobowych pozostałych
Użytkowników Portalu (i akceptuje, że będzie to obejmowało również nazwy Kont
Użytkownika).
4. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Portalu (w tym komentarzy i elementów
poczty elektronicznej) w celu pozyskiwania zleceń w obrocie handlowym lub w związku
z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
5. Użytkownik zobowiązuje się nie pozyskiwać w celach komercyjnych innych
Użytkowników w związku z ich Materiałami.
6. Użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do Materiałów wyłącznie na własny
użytek i nie w celach komercyjnych, jedynie zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z
normalnego zakresu funkcji Portalu.
7. Użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie w szczególności kopiować, powielać,
dystrybuować, przekazywać, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować ani
wykorzystywać Materiałów w żaden inny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Administratora lub odpowiednich licencjodawców Materiałów.
§ 8.
1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuścił się naruszenia
postanowień niniejszego Regulaminu Społeczności Twoja.Tv Administrator uprawniony
jest do:
1) udzielenia upomnienia z jednoczesnym zablokowaniem, edytowaniem lub usunięciem
treści Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu
Społeczności Twoja.Tv;
2) zablokowania Konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik pomimo
trzykrotnego otrzymania upomnienia, o który mowa w pkt 1 powyżej w dalszym ciągu
narusza postanowienia niniejszego Regulaminu Twoja.Tv.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika w przypadku
stwierdzenia, że Użytkownik dopuścił się naruszenia niniejszego Regulaminu
Społeczności Twoja.Tv w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu pozostałych
Użytkowników lub ciągłości Portalu lub Kanału Głównego.
§ 9.
1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za
wszelkie umieszczane w ramach Portalu treści, w tym także Materiały oraz skutki ich
zamieszczenia lub opublikowania. Administrator nie firmuje żadnych treści lub
Materiałów w tym także żadnych wyrażonych tam opinii, rekomendacji lub porad, jak
również w sposób wyraźny odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności
związanej z wyżej wspomnianymi.
2. Użytkownik uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu (oraz, że
Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich z
tytułu) naruszenia zobowiązań wynikających z postanowień Regulaminu społeczności
Twoja.tv oraz z tytułu skutków takiego naruszenia (w tym ewentualnych strat lub szkód
poniesionych przez Administratora).
§ 10.

Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia Administratorowi
wszelkich podejrzeń naruszenia niniejszego Regulaminu społeczności Twoja.tv.
§ 11.
Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich koniecznych działań, w tym w
szczególności zawiadomienia odpowiednich organów, o wszelkich przypadkach naruszenia
przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności
czynów zabronionych określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, ustawie
z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń oraz przepisach do nich wykonawczych.

