REGULAMIN SERWISU WWW.ZMIENIAMYMIASTO.PL
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.zmieniamymiasto.pl.
2.

Właścicielem serwisu jest Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Pl.
Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 3, 00-078 Warszawa, tel. 22 351 66
33, fax 22 351 68 89, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000031483, o numerze NIP: 525-14-92-233, kapitał zakładowy w wysokości 24 782
592,00 zł, w całości wpłacony , zwana dalej Właścicielem Serwisu.

3.

Podmiotem wyznaczonym do zarządzania serwisem jest Vacaloca Nogal i Wspólnicy
spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Solskiego 11, 01-620 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000330842, o numerze NIP: 527260-33-99., zwana dalej Operatorem.

4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Serwis - usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania,
dostępna pod adresem www.zmieniamymiasto.pl., składająca się między innymi z
działów komentarzy. Serwis ani żaden jego dział nie jest prasą i nie stanowi w
szczególności dziennika ani czasopisma w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
prasowe;
Użytkownik
osoba
fizyczna,
która
dokonała
rejestracji
w
serwisie
www.zmieniamymiasto.pl, a następnie korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami
niniejszego regulaminu.
Materiał - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do
Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające
zostać opublikowane w Serwisie;
Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do
Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające
zostać umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym w Serwisie;
Wizerunek - rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkownika, zamieszczona przez
Użytkownika w jego profilu w serwisie www.zmieniamymiasto.pl;
Regulamin - niniejszy regulamin;
Rejestracja - Rejestracja Ograniczona lub Rejestracja Pełna;
Rejestracja Ograniczona - rejestracja w Serwisie z podaniem następujących danych
osobowych: imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail);
Rejestracja Pełna - Rejestracja Ograniczona uzupełniona o Wizerunek;
Przeglądarka internetowa – jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla
Firefox 3.5.3 lub wyższy, Internet Explorer 7.x lub wyższy, Opera 10.00 lub wyższy,
Safari 4.0.3 lub wyższy, Chrome 3.0 lub wyższy, lub inna zgodna.

5.

Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż określony w Regulaminie nie jest
dopuszczalne.

6.

Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy lub wypowiedzi,
zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa lub uczucia osób

trzecich, Właściciela Serwisu lub Operatora(w tym w szczególności dobra osobiste,
prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
7.

Użytkownik gwarantuje, że wszystkie osoby występujące w Materiałach, Komentarzach
lub wypowiedziach udzieliły Użytkownikowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich
wizerunku albo uzyskanie takiej zgody nie jest wymagalne.

8.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Materiałów, Komentarzy lub
wypowiedzi o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

9.

Operator lub osoba przez niego upoważniona, będzie usuwał z Serwisu Materiały,
Komentarze i wypowiedzi sprzeczne z prawem lub postanowieniami niniejszego
Regulaminu, w tym naruszające prawa osób trzecich, Właściciela Serwisu lub
Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne,
prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego lub dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach, Komentarzach
i wypowiedziach, należy zgłaszać Operatorowi za pomocą poczty elektronicznej, na
adres kontakt@zmieniamymiasto.pl, znajdujący się w stopce strony serwisu
www.zmieniamymiasto.pl.

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie
treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach i wypowiedziach
Użytkowników.
11. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu problemów technicznych
uniemożliwiających, lub utrudniających korzystanie z Serwisu.
12. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Właściciela Serwisu w
każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą powiadomienia Użytkownika o zmianach
przez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu.
13. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest załącznik do Regulaminu.
14. Zawartość Serwisu jest współtworzona przez Użytkowników. Aktualizacja Serwisu
odbywa się na bieżąco w miarę dodawania treści przez Użytkowników.
II. UŻYTKOWNICY
1.

Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego
funkcjonalności winien w formularzu umieszczonym na stronie internetowej – www.
zmieniamymiasto.pl – podać swoje dane osobowe tj.: imię, nazwisko oraz adres email.

2.

Użytkownik może zarejestrować się także poprzez serwis Facebook. W takim
przypadku aby korzystać z funkcjonalności Serwisu Użytkownik zobowiązany jest
podać swój adres email.

3.

Administratorem danych osobowych jest Właściciel Serwisu

4.

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) dla celów
związanych z korzystaniem z Serwisu.

5.

Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
lub usunięcia.

6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z
Serwisu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia
transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione.

7.

Dokonując
Rejestracji
Pełnej, Użytkownik wyraża
bezpłatnie zgodę na
rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego Wizerunku przez Właściciela
Serwisu oraz Operatora a także zgadza się na to aby inni Użytkownicy mogli widzieć
jego Wizerunek. Wizerunek może być widoczny w szczególności obok imienia i
nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów i Wypowiedzi.

8.

Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje treść niniejszego Regulaminu

9.

Rejestrując się w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu
rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od
Dom Development S.A. dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Dom
Development S.A., szczególnie odnośnie serwisu Zmieniamy Miasto, a także
produktów i usług podmiotów współpracujących z Dom Development S.A.

10. Osoba niepełnoletnia może dokonać Rejestracji tylko wtedy, jeśli po wypełnieniu w
Serwisie
formularza
rejestracyjnego
prześle,
na
adres
e-mail:
www.zmieniamymiasto.pl lub adres siedziby Właściciela Serwisu,
zgodę
przedstawiciela ustawowego na akceptację niniejszego Regulaminu. Rejestracja stanie
się skuteczna z chwilą wprowadzenia przez Operatora odpowiednich danych do
Serwisu.
11. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych osobowych podanych przez
Użytkownika przy rejestracji, Właściciel Serwisu oraz Operator zastrzega sobie prawo
ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu
uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Właściciel
Serwisu za pomocą Operatora wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia
danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika
podczas rejestracji.
12. Jeden Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego konta, tj. jednego
identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu.
13. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników,
którzy dokonali Rejestracji Pełnej, w szczególności poprzez przyznanie im w pewnym
zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie, przyznania
im nagród pieniężnych lub rzeczowych, uprawnień do usuwania Komentarzy w
Serwisie. W przypadku usunięcia Wizerunku Użytkownik traci przywileje przyznane
przez Operatora.
14. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość udzielenia zezwolenia niektórym
Użytkownikom którzy dokonali Rejestracji na publikowanie Materiałów lub Wypowiedzi
pod pseudonimem. Wniosek do Właściciela Serwisu w tej sprawie, wraz z
uzasadnieniem,
Użytkownik
powinien
skierować
na
adres
e-mail:
kontakt@zmieniamymiasto.pl, podając wszystkie dane wymagane do Rejestracji
Pełnej. W przypadku wyrażenia zgody przez Właściciela Serwisu, na publikację pod

pseudonimem rejestracja stanie się skuteczna z chwilą wprowadzenia przez Operatora
odpowiednich danych do Serwisu.
III. MATERIAŁY I KOMENTARZE
1. Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Materiałów,
Komentarzy i wypowiedzi.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane przez siebie w Serwisie, w
szczególności za naruszenie praw innych osób.

IV. LICENCJA
1. Zamieszczając Materiał, Komentarz lub wypowiedź, Użytkownik gwarantuje, że jest
jedynym autorem tych treści oraz przysługują mu do nich wyłączne autorskie prawa
majątkowe. .
2. Użytkownik, którego zamieszczone w Serwisie Materiały, Komentarze lub wypowiedzi
zostały wybrane i opublikowane w Serwisie przez Właściciela Serwisu, udziela
Właścicielowi Serwisu niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji, z
prawem do udzielania sublicencji, do publikowania w Serwisie www.zmieniamymiasto.pl
jego Materiałów, Komentarzy lub wypowiedzi oraz do korzystania z przekazanych do
Serwisu Materiałów, Komentarzy lub wypowiedzi na następujących polach eksploatacji
(licencja):
a) wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
c) każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie: w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, na
jakichkolwiek
nośnikach
reklamowych
w
celu
promocji
Serwisu
www.zmieniamymiasto.pl, poprzez emisję lub reemisję w radiu lub w telewizji,
poprzez publikację w prasie, poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek
nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących
m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;
d)wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzycznodramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także
wykorzystania w
postaci
stanowiącej
aranżację, instrumentalizację lub
przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.
3. Licencja zostaje udzielona odpłatnie na zasadach określonych w załączniku do
Regulaminu.
4. Właściciel Serwisu nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanego Materiału,
Komentarza lub wypowiedzi Użytkownika. Właściciel Serwisu lub osoba przez niego
upoważniona albo Operator może także usunąć Materiał, Komentarz lub wypowiedź, do
której rozpowszechniania wcześniej przystąpił. Użytkownik upoważnia Operatora do
dokonywania, bez dodatkowej zgody Użytkownika, zmian i poprawek w przekazanych
Materiałach lub wypowiedziach, a także dokonywania w nich niezbędnych skrótów, przy
czym zmiany będą mieć wyłącznie charakter redakcyjny i nie mogą ingerować w sens
Materiału, Komentarza lub wypowiedź.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z
Serwisu, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego, oraz ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
2. Użytkownicy są również zobowiązani do przestrzegania dobrych obyczajów i kultury
osobistej.
3. Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin, a w szczególności:
a. zamieszcza tego rodzaju Wypowiedzi, Komentarze i materiały, że ich
rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa
osób trzecich, Właściciela Serwisu lub Operatora (w tym w szczególności dobra
osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub
inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi
obyczajami;
b. usuwa z naruszeniem dobrych obyczajów Komentarze lub wypowiedzi innych
Użytkowników;
c. dopuszcza do zamieszczenia w Serwisie reklamy albo treści które mogą naruszać
prawa osób trzecich, Właściciela Serwisu lub Operatora (w tym w szczególności
dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej
lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi
obyczajami;
d. dopuszcza do zamieszczenia w Serwisie Reklam podmiotów prowadzących
działalność konkurencyjną w odniesieniu do działalności Właściciela Serwisu lub
Operatora;
e. zakłada więcej niż jedno konto w Serwisie;
f. podaje nieprawdziwe dane osobowe przy rejestracji w Serwisie, Właściciel Serwisu
ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów,
Komentarzy i Wypowiedzi dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca, lub
pozbawić Użytkownika przyznanych przywilejów, lub pozbawić Użytkownika
możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu
g. w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu albo interesy Właściciela Serwisu
Właściciel Serwisu albo Operator udzieli ostrzeżenia, pod rygorem zablokowania konta
Użytkownika albo zablokuje lub Usunie konto takiego użytkownika bądź zablokuje jego
numer IP.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie
www.zmieniamymiasto.pl. przez cały czas funkcjonowania Serwisu.

internetowej

2. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt w sprawie funkcjonowania Serwisu
Użytkownik może uzyskać pod adresem e-mail: redakcja@zmieniamymiasto.pl
3. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na
adres e-mail: redakcja@zmieniamymiasto.pl. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i
funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane będą przez

Właściciela Serwisu według kolejności zgłoszeń i w miarę możliwości. O wynikach
postępowania reklamacyjnego Właściciel Serwisu zawiadomi Użytkownika elektronicznie
na jego adres email podany w zgłoszeniu.
4. Według najlepszej wiedzy Właściciela Serwisu brak jest szczególnych zagrożeń
związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu przez
Użytkowników są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią
32MB,
systemem
operacyjnym
oraz
przeglądarką
internetową.
Załącznik do Regulaminu
REGULAMIN
LICENCJI

WYNAGRADZANIA

UŻYTKOWNIKÓW

Z

TYTUŁU

UDZIELENIA

1. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji wypłaca Właściciel Serwisu, w terminie 15 dni
roboczych od zlecenia wypłaty przez Użytkownika.
2. W przypadku uzyskania przez Użytkownika 100 punktów, będzie on upoważniony do
zlecenia wypłaty środków pieniężnych w wysokości 350 zł netto.
3. Aby wypłata była możliwa, Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do uzupełnienia w
panelu użytkownika następujących danych: nazwa banku, numer konta, imię, nazwisko,
jeżeli nie zostały wskazane przy rejestracji w Serwisie.
4. Na stronie Serwisu znajduje się przycisk "Odbieram nagrodę." Kliknięcie tego przycisku
jest równoznaczne z tym, że:
a) Użytkownik dokonuje zlecenia wypłaty, na swoją rzecz, Wynagrodzenia z tytułu
udzielenia licencji na Materiał, Komentarz lub Wypowiedź napisane i umieszczone w
Serwisie przez Użytkownika,
b) Użytkownik potwierdza otrzymanie Wynagrodzenia z tytułu udzielenia Licencji
5. Zlecenie wypłaty nastąpi po kliknięciu przycisku: „Odbieram nagrodę” na poziomie
panelu użytkownika, po wcześniejszym uzupełnieniu danych o których mowa w pkt. 3
6. Kliknięcie przycisku: „Odbieram nagrodę” powoduje odjęcie z konta Użytkownika 100
punktów.
7. Punkty zostaną naliczone zgodnie z poniższą punktacją:
• Artykuł z grafiką (min. 500 znaków) – 20 punktów;
• Artykuł z infografika (min. 200 znaków) – 30 punktów;
• Artykuł z wideo (min. 200 znaków) – 50 punktów;
• Artykuł z animacją (min. 200 znaków) – 50 punktów;
• Publikacja (wyjście z poczekalni) – 80 punktów.
8. Kwoty wypłat podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

