Regulamin serwisu mlodybook.pl
I Definicje
1. Serwis mlodybook.pl udostępniany jest przez Kreaktywnie Grzegorz
Norberciak wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
zwaną dalej Kreaktywnie.
2. Serwis mlodybook.pl umożliwia umieszczanie prac tekstowych oraz ich
prezentację na stronach serwisu.
3. W niniejszym regulaminie pod terminem "użytkownik" rozumiana jest
osoba fizyczna lub prawna z polski lub zagranicy zarejestrowana w
serwisie, korzystającą z jego zasobów, umieszczającą w nim swoją
twórczość.
4. Korzystając z Serwisu, Użytkownik deklaruje, iż zapoznał się z
Regulaminem, Zasadami korzystania z serwisu mlodybook.pl oraz
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Aby mieć możliwość korzystania z serwisu mlodybook.pl w sposób
aktywny (a więc w szczególności mieć możliwość wypowiadania się oraz
umieszczania tekstów) Użytkownik musi wypełnić formularz
rejestracyjny, w którym podaje dane osobowe oraz oświadcza, że są one
zgodne z prawdą. Od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi
rejestrację do Usługi klikając na link aktywujący przesłany przez Młody
Book w wiadomości "Aktywuj konto" na adres e-mail wskazany podczas
rejestracji Konta, a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza żądanie
rozpoczęcia świadczenia Usługi (dostarczania treści cyfrowych),
Kreaktywnie rozpoczyna świadczenie Usługi mlodybook.pl.
6. Administratorem podanych przez Użytkowników w formularzu
rejestracyjnym danych osobowych jest Kreaktywnie.
7. Administratorem serwisu młodybook.pl są soby obdażone specjalnymi
uprawnieami, umożliwiającymi zarzadzanie treściami w Serwisie.
Administratorem może byc osoba fizyczna lub prawna działajaca w
porozumieniu z Kreaktywnie.
II Użytkownik
1. Poprzez uczestnictwo w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na:
a) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie,
udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez
Administratora Danych Osobowych tj. Kreaktywnie Grzegorz
Norberciak, w zakresie niezbędnym do prawidłowego
funkcjonowania Serwisu

b) bezpłatne rozpowszechnianie i publikowanie jego twórczości w
Serwisie, za pośrednictwem sieci Internet do nieograniczonej
liczby osób;
c) otrzymywanie informacji handlowych od Administratora Danych
Osobowych oraz partnerów i kontrahentów Administratora w
rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
d) rozpowszechnianie jego twórczości w innych serwisach
internetowych w formacie dostosowanym do wymogów tego
serwisu, celem promowania danego tekstu lub jego autora lub
Serwisu pod warunkiem, iż tekst ten będzie linkował do tekstu
zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie.
2. Użytkownik ma prawo prezentować w Serwisie dowolne treści
artystyczne, pod warunkiem że:
a) stanowiądd one tekst autora i nie są obciążone prawami lub
roszczeniami osób trzecich.
b) spełniają określone przez Zespół wymagania techniczne;
c) stanowią tekst o walorach artystycznych;
d) nie są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi;
e) nie powstały z naruszeniem prawa.
3. Użytkownik może w dowolnym momencie uzupełniać, poprawiać,
zmieniać bądź usuwać swoje teksty opublikowane w Serwisu.
2. Użytkownik może w dowolnym momencie uzupełniać, zmieniać bądź
usuwać swoje dane osobowe podane w Serwisie.
3. Zarówno na stronach profilu Użytkownika, jak i w pozostałych częściach
Serwisu zabrania się umieszczania treści uznawanych powszechnie za
wulgarne lub obraźliwe.
4. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do:
a) przestrzegania Regulaminu;
b) przestrzegania obowiązujących w RP przepisów prawa;
c) poszanowania praw innych Użytkowników Serwisu.
5. Do atrybutów Użytkownika należą:
a) nazwa użytkownika (pseudonim) – ciąg znaków ustalany jednorazowo w
momencie rejestracji w Serwisu, który w żadnym późniejszym momencie
nie może zostać zmieniony;
b) avatar (graficzny symbol Użytkownika) – obraz, plik graficzny.
Dopuszczalne formaty avatarów to pliki JPG, GIF, lub PNG. Avatar w
przeciwieństwie do nicka może zostać zmieniony przez Użytkownika w
dowolnym momencie dowolną liczbę razy.
4. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów
marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących
serwisu mlodybook.pl na podany przez Użytkownika adres jego poczty
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elektronicznej.
III Zespół
1. Moderatorzy są to Użytkownicy obdarzeni szczególnym zaufaniem
Administratorów. Zostały im udostępnione dodatkowe opcje pomagające
w prowadzeniu Serwisu:
a) usuwanie, ukrywanie oraz edycja tekstów zamieszczonych przez
Użytkowników,
b) usuwanie komentarzy zamieszczanych pod tekstami
Użytkowników oraz na stronach profilowych Użytkowników,
c) akceptacja, usuwanie i edycja newsów,
d) usuwanie, zamykanie i przenoszenie postów na forum,
e) blokada konta Użytkownika oraz zdjęcie tej blokady (banowanie i
odbanowanie),
2. Administratorzy lub Moderatorzy łącznie zwani Zespołem Serwisu mogą
odmówić publikacji tekstu bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn
tekst, które nie spełnia warunków podanych w pkt. II, 2. (patrz również
pkt. IV, 7.).
3. Z tych samych przyczyn Zespół ma prawo założyć blokadę na konto
Użytkownika na skutek działań godzących w zasady określone niniejszym
Regulaminem. Termin upłynięcia blokady ustalany jest przez Zespół,
stosowane są również blokady bezterminowe.
4. Zespół nie jest zobowiązana do poinformowania Użytkownika o odmowie
publikacji tekstu lub blokadzie konta Użytkownika.
5. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownika, usunięciu tekstu bądź
blokadzie konta Użytkownika odwołanie nie przysługuje.
6. Wybór nowego Moderatora nie następuje automatycznie i każdorazowo
jest omawiany przez Zespół. Moderatorem może zostać Użytkownik
zaufany, chętnie niosący pomoc Zespołowi. Warunkiem wyboru na
Moderatora może być:
a) wysoki poziom techniczny i artystyczny prezentowanych przez
siebie utworów;
b) umiejętności komunikacyjne wobec innych Użytkowników
Serwisu;
c) chęć pomocy przy prowadzeniu oraz tworzeniu Serwisu;
d) chęć wspierania serwisu od strony marketingowej.
IV Teksty
1. Wszelkie utwory prezentowane przez Użytkowników, zwane dalej
tekstami, są widoczne na stronie Serwisu po akceptacji przez
Zespół.
2. Pod pojęciem teksty rozumie się oryginalne utwory literackie.
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3.
f)
g)
h)
i)

Zamieszczając tekst w Serwisie należy:
podać jej tytuł,
wprowadzić i sformatować tekst w edytorze
umieścić tekst w odpowiedniej kategorii,
dokonać jej opisu poprzez dodanie odpowiednich tagów,

5. Użytkownik zamieszczając tekst w Serwisie oświadcza, iż jest autorem
danego utworu i dany tekst nie jest obciążony prawami osób trzecich.
6. Teksty mogą być wykorzystywane przez Zespół w celach promocyjnych
związanych z serwisem mlodybook.pl.
7. Zamieszczony tekst może zostać usunięta z Serwisu lub edytowana przez
Zespół jeżeli:
a) jest sprzeczna z niniejszym Regulaminem, prawem autorskim oraz
innymi prawami obowiązującymi w Polsce;
b) znajduje się w nieodpowiedniej kategorii;
c) zawiera treści nawołujące do przemocy, nienawiści;
d) zawiera treści obraźliwe wobec Użytkowników Serwisu lub innych
osób;
e) jest nieciekawa tematycznie;
f) nie posiada walorów artystycznych;
g) wyróżnia się słabym poziomem technicznym;
h) jest niskiej jakości;
i) narusza prawa osób trzecich;
8. Administrator lub Moderator może wspomagać się również dodatkowymi
kryteriami usunięcia tekstu, które winien jest wymienić jako powód
usunięcia tekstu z Serwisu.
9. Kreaktywnie zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia
wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem pkt. 7.
powyżej oraz pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.
10. O fakcie usunięcia tekst z Serwisu Użytkownik jest informowany
odpowiednim jednorazowym komunikatem.
11. Od usunięcia tekstu z Serwisu odwołania nie ma.
V Naruszenia prawa lub regulaminu
1. Każdy użytkownik może i powinien zgłosić zospołowi nadużycie
(poinformować o tym, że dany tekst jest niezgodny z Regulaminem
Serwisu).
2. Użytkownik informujący i naruszeniu regulaminy, powinien podać
odpowiednie przyczyny swojego zgłoszenia, których brak może sprawić,
że zgłoszony tekst nie zostanie usunięty.
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3. Teksty zgłoszone jako naruszające regulamin analizowane są pod kątem
cech wymienionych w punkcie IV, 7., a następnie usuwane bądź
pozostawiane w Serwisie.
4. Komentarz towarzyszący zgłoszeniu tekstu jako naruszającego regulamin
nie może zawierać treści obraźliwych ani działających na niekorzyść osób
trzecich.
VI Komentarze
1. Do dyspozycji Użytkowników została oddana możliwość komentowania
tesktów zamieszczonych przez innych Użytkowników Serwisu.
Komentując Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad
dobrego wychowania oraz netykiety, a w szczególności do:
a) nie używania wyrazów powszechnie uznawanych za
niecenzuralne;
b) pisania według zasad poprawnej polszczyzny;
c) wyrażania swoich poglądów o ile nie kolidują one z polskim
prawem, netykietą lub niniejszym Regulaminem;
d) ponoszenia odpowiedzialności za treść i formę swoich
wypowiedzi.
2. Komentarze uznane za mściwe, zawierające oceny uznane za zemstę lub
sprzeczne z zasadami ujętymi w niniejszym Regulaminie mogą zostać
usunięte przez Zespół mlodybook.pl, a Użytkownik pociągnięty do
odpowiedzialności.
3. Komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych ani działających na
niekorzyść osób trzecich.
VII Ograniczenia odpowiedzialności
1. Kreaktywnie Grzegorz Norberciak, Administratorzy portalu mlodybook.pl
nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź
innych praw Użytkowników przez osoby trzecie. W szczególności
Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawniony użytek
tekstu przez inne osoby lub ich publikację w jakiejkolwiek postaci.
2. Kreaktywnie Grzegorz Norberciak, Administratorzy portalu mlodybook.pl
nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych
Użytkowników przez osoby trzecie przy użyciu hasła danego
Użytkownika.
3. Kreaktywnie Grzegorz Norberciak, Administratorzy portalu mlodybook.pl
nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe poniesione
przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w Serwisie, chyba
że są one skutkiem umyślnych działań Administratorów.
4. Kreaktywnie Grzegorz Norberciak nie ponosi odpowiedzialności za:
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a) skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem
i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu
mlodybook.pl przez jego Użytkowników;
b) treść opisów charakteryzujących umieszczane przez Użytkownika
teksty;
c) treści zamieszczone w serwisie przez Użytkowników (komentarze,
wiadomości na forum, wiadomości prywatne i inne);
d) szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do
serwisu przez osoby trzecie
e) wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez
osoby trzecie.
VIII Likwidacja Serwisu
1. W razie likwidacji Serwisu wszystkie dane i teksty Użytkowników będą
trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania
Użytkowników.
IX Zmiany Zasad korzystania z serwisu mlodybook.pl
1. Zespół zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad. Zespół
zobowiązuje się powiadomić Użytkowników o ewentualnych zmianach na
stronach portalu mlodybook.pl
X Dane osobowe
1. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane przez
Kreaktywnie oraz przekazywane zaufanym partnerom i kontrahentom
Kreaktywnie w celach związanych z prowadzeniem serwisu mlodybook.pl
oraz w celach marketingowych.
2. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej
realizacji usługi.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych
oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
4. Usunięcie przez Kreaktywnie, na wniosek Użytkownika, danych
podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie
przez Kreaktywnie usługi w ramach serwisu mlodybook.pl i w związku z
tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na
usunięcie z serwisu mlodybook.pl wszystkich jego tekstów wraz z
komentarzami do nich. Ponowne użycie zablokowanego identyfikatora
jest niemożliwe.
5. Kreaktywnie przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika, w
przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika w formularzu
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rejestracyjnym dane osobowe są fałszywe.
6. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik, wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Kreaktywnie oraz na
przekazanie jego danych osobowych kontrahentom Kreaktywnie w celach
związanych z prowadzeniem serwisu mlodybook.pl oraz w celach
marketingowych.
7. Kreaktywnie informuje, iż podczas korzystania z Portalu mlodybook.pl w
komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe
zwane "cookies" (dalej: pliki "cookies") lub stosowane są inne technologie
(np. local storage). Instalacja plików "cookies" jest konieczna do
prawidłowego świadczenia Usług w Portalu mlodybook.pl. W plikach
"cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających
autoryzacji.
8. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za
pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane
osobowe.
9. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności
używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają
odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument
Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie
mlodybook.pl
XI Możliwość pozasądowa i sądowo rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń.
1. Spory pomiędzy Kreaktywnie a konsumentem (Użytkownikiem)
dotyczące Usługi mogą być zakończone polubownie w drodze
postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w
regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami
konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o
których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach
określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25
września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania
stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz.
1214).
2. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po
zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie
strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne
spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
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3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek
roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez
Użytkownika materiałów w serwisie mlodybook.pl, Użytkownik
zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego
postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz
zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
4. Kreaktywnie natychmiast powiadomi o takim fakcie użytkownika i
pozostawi mu decyzję w sprawie ustanowienia pełnomocnika do
prowadzenia sprawy sądowej.
XII Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o
świadczenie Usługi mlodybook.pl (dostarczanie treści cyfrowych)
zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli rozpoczęcie
świadczenia Usługi rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem
14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez KREAKTYWNIE o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Kreaktywnie za wyraźną zgodą
Użytkownika rozpoczyna się od momentu, w którym Użytkownik
potwierdzi rejestrację do Usługi klikając na link aktywujący przesłany
przez Kreaktywnie w wiadomości "Aktywuj konto" na adres e-mail
wskazany podczas rejestracji Konta i zaloguje się do Konta.
XIII Pozostałe regulacje
1. Interoperacyjność treści cyfrowych (aplikacja i pozostałe narzędzia
informatyczne Serwisu). Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest:
posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych
(Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox
20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub
jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS
Windows) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest
korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików
"cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local
Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS
Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje,
przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s,
Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed
skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika
sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w
niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych
możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do
Administratorów korzystając z adresu e-mail kontakt@mlodybook.pl\
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2. 18.Wszelkie pytania dotyczące serwisu mlodybook.pl oraz
nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, Użytkownicy mogą
kierować na adres e-mailowy: kontakt@mlodybook.pl.
3. Kreaktywnie zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania serwisu mlodybook.pl;
b) zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez
Użytkownika w polach opisujących zgłaszane teksty oraz samych
tekstów;
c) usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości serwisu
mlodybook.pl
d) zaprzestania świadczenia usług w ramach serwisu mlodybook.pl,
po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach serwisu
mlodybook.pl.
4. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na
stronie internetowej pod adresem:
http://www.mlodybook.pl/regulamin.pdf. Kreaktywnie zastrzega sobie
prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go pod
powyższym adresem.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z umieszczania
materiałów w serwisie mlodybook.pl w każdym czasie, w szczególności,
gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu.
6. Kreaktywnie zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym
użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie
treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub
oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści
prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub
wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z mlodybook.pl prosimy
kierować na adres email: kontakt@mlodybook.pl
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