Regulamin Usługi „Filmowa Laurka na 1. Urodziny”
1.

Postanowienia wstępne
1.1.

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usługi „Filmowa Laurka na
1. Urodziny” (dalej również: „Usługa”).

1.2.

Organizatorem Usługi jest NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121361, kapitał zakładowy:
12.200.000,00 zł, NIP 824-10-00-856; adres strony internetowej: www.nutricia.pl,
e-mail: kontakt@nutricia.com.pl (dalej również: „Usługodawca”).

1.3. Usługa

jest
dostępna
pod
adresem
https://www.bebiklub.pl/junior/laurka-pierwsze-urodziny-brzuszka

2.

internetowym

1.4.

Pełna treść niniejszego regulaminu znajduje się na stronie internetowej
https://www.bebiklub.pl/regulamin-laurka-pierwsze-urodziny
przez
cały
czas
funkcjonowania Usługi w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie
treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się
usługobiorca.

1.5.

Korzystanie z Usługi odbywa się w oparciu zasady przedstawione w niniejszym
regulaminie.

1.6.

Korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne.

Definicje
2.1.

„Regulamin Usługi” lub „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin Usługi, który
definiuje warunki i zasady korzystania Użytkownika z Usługi, a także prawa i obowiązki
Użytkowników oraz prawa i obowiązki Usługodawcy w ramach świadczenia Usługi.
Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej również:
„UŚUDE”).

2.2.

„Użytkownik” – oznacza osobę fizyczną, spełniającą warunki uczestnictwa w Usłudze
określone w pkt 3 Regulaminu, która zgłosiła swoje uczestnictwo w Usłudze zgodnie z
Regulaminem i instrukcją (wymogami) wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego lub w
inny udostępniony przez Usługodawcę w ramach Usługi sposób. Użytkownik jest
usługobiorcą w rozumieniu UŚUDE.

2.3.

„Formularz Zgłoszeniowy” – oznacza formularz dostępny w ramach Usługi, który
umożliwia przesłanie Usługodawcy Treści, o których mowa w punkcie 2.5. poniżej, w
celu wykonania przez niego Usługi.

2.4.

„Umowa“ – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między
Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o
treści odpowiadającej treści Regulaminu.

2.5.

„Treść/Treści” – oznacza elementy tekstowe lub graficzne, a w szczególności Zdjęcia,
o których mowa w punkcie 2.6. poniżej, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są
zamieszczane przez Użytkownika lub Usługodawcę w ramach Usługi, z
wykorzystaniem funkcjonalności Usługi.

2.6.

3.

4.

„Zdjęcia” – oznacza zdjęcia udostępniane przez Użytkownika w ramach Usługi i na
zasadach określonych w Regulaminie w celu stworzenia Laurki, o której mowa punkcie
3.5. Regulaminu.

Organizacja Usługi. Podstawowe warunki uczestnictwa w Usłudze.
3.1.

Użytkownikiem Usługi może być osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące
warunki:
a.
jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b.
poprawnie wypełni Formularz Zgłoszeniowy i skutecznie zakończy proces
zgłoszenia;
c.
zaakceptuje Regulamin Usługi;
d.
posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2.

Jeden Użytkownik spełniający warunki korzystania z Usługi określone w pkt 3.1.
Regulaminu może skorzystać z Usługi nieograniczoną ilość razy.

3.3.

W ramach Usługi Usługodawca udostępnia Użytkownikom funkcjonalność w postaci
technicznej możliwości (narzędzie informatyczne) utworzenia wirtualnej laurki
urodzinowej z okazji 1. Urodzin dziecka, zawierającej Zdjęcia dziecka Użytkownika
(dalej: „Laurka”). Następnie, po utworzeniu i udostępnieniu Użytkownikowi Laurki
Użytkownik ma możliwość udostępnienia Laurki w ramach swojego profilu w serwisie
facebook.com oraz, po podaniu przez Użytkownika swojego adresu e-mail, otrzymania
w drodze wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę linka do strony internetowej
zawierającej Laurkę.

3.4.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi tylko i wyłącznie w sposób zgodny
z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3.5.

Zakazane jest zamieszczanie w Usłudze Treści (w tym Zdjęć) o charakterze
bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem; w szczególności zakazane jest
zgłaszanie Treści o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie
uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie
jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących
przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub
filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia
innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym,
komercyjnym czy promocyjnym.

3.6.

Usługodawca jest uprawniony do usunięcia wszelkich Treści (i innych materiałów), co
do których powziął wiarygodną wiadomość lub otrzymał urzędowe zawiadomienie, że
są bezprawne, na zasadach opisanych w dalszych postanowieniach Regulaminu oraz
powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Dane osobowe
4.1.

Dane osobowe Użytkowników umieszczone w ramach Usługi będą przetwarzane w
celu realizacji Usługi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (dalej również: „UODO”) oraz UŚUDE.

4.2.

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121361, kapitał
zakładowy: 12.200.000,00 zł, NIP 824-10-00-856; adres strony internetowej:
www.nutricia.pl, e-mail: kontakt@nutricia.com.pl.

4.3.

Podanie danych osobowych na cele określone w ust. 4.1. powyżej jest dobrowolne,
brak zgody w tym zakresie uniemożliwia jednak skorzystanie z niektórych elementów

Usługi. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem
Usługi, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych.
5.

Świadczenie usług drogą elektroniczną
5.1.

Usługodawca jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu przepisów UŚUDE.

5.2.

Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
Użytkownik powinien dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące
wymagania techniczne:
a.
komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Cookies
oraz JavaScript;
b.
połączenie z siecią Internet;
c.
poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.

5.3.

Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia
korzystanie przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób
uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na
tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich
dla właściwości świadczonej usługi, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron
usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub
też w innych podobnych wypadkach, Usługodawca może powiadomić o nich
Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.

5.4.

Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki
techniczne:
a.
kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem;
b.
kodowanie bazy danych osobowych;
c.
zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

5.5.

Akceptacja przez Użytkownika Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem Umowy.

5.6.

Zgoda Użytkownika na korzystanie z Usługi może być w każdej chwili cofnięta.
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o
niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Użytkownika o usunięcie jego
Laurki, wskazanej przez Użytkownika. Ze względów technicznych wskazanie Laurki
może wymagać podania linka do niej.

5.7.

Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio
postanowienia pkt 7 Regulaminu.

5.8.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia
usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, w tym w szczególności przepisy UŚUDE.

6. Prawa autorskie
6.1.

Użytkownik może zamieścić w ramach Usługi tylko takie Treści (w tym Zdjęcia), których
wykorzystanie przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie
Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw
osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.

6.2.

Użytkownik Usługi zamieszczając w Usłudze Treści oświadcza, że:
a.
przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej również:
„Utwór“), zawartego w Treści, w zakresie niezbędnym do wykonania
postanowień Regulaminu przez Użytkownika, w tym w szczególności do

udzielenia licencji, o której mowa w pkt. 6.3., a jej udzielenie nie narusza praw
osób trzecich, w szczególności ich praw własności przemysłowej oraz dóbr
osobistych osób trzecich;

6.3.

b.

przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Treści nie są przedmiotem
zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;

c.

wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Usługodawcę swojego
wizerunku i/lub wizerunku dziecka udostępnionego w ramach Treści na czas
nieokreślony oraz na polach eksploatacji i w zakresie określonym w ust. 6.3.
poniżej;

d.

oświadcza, że posiada upoważnienia do wyrażenia zgody na nieodpłatne
rozpowszechnienie przez Usługodawcę wizerunku innych osób udostępnionego
w ramach Treści na czas nieokreślony oraz na polach eksploatacji i w zakresie
określonym w ust. 6.3. poniżej oraz zobowiązuje się, że okaże je Usługodawcy w
formie pisemnej na jego żądanie;

e.

jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, którego wizerunek udostępniony
jest w ramach Treści;

f.

wykorzystanie wizerunku dziecka lub osób, o których mowa w lit. d powyżej nie
narusza praw osób trzecich.

Poprzez umieszczenie w Usłudze Treści, które stanowią Utwory, Użytkownik udziela
Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji oraz
nieodpłatnego zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na
korzystanie i rozporządzanie Utworami według uznania Usługodawcy, na polach
eksploatacji określonych w lit. a - d poniżej, wraz z prawem wykonywania i zezwalania
na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów, tj. Usługodawca będzie
uprawniony do korzystania i rozporządzania Utworami na następujących polach
eksploatacji:
a.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie
dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od
standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności
utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

b.

w zakresie rozpowszechniania Utworów w całości lub w części - publiczne
wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w
Internecie;

c.

wprowadzanie Utworów w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do
sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie w całości lub
w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez
ograniczenia;

d.

prawo do rozpowszechniania Utworów bez podawania imienia i nazwiska bądź
pseudonimu twórcy.

6.4.

Korzystanie z Utworów na polach eksploatacji określonych w lit. a - d powyżej może
następować w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z
Utworami innych Użytkowników, w tym jako część dzieła zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej.

6.5.

Z chwilą zgłoszenia przez Użytkownika Utworów, Użytkownik nieodpłatnie zezwala
Usługodawcy na sporządzenie opracowania Utworu (w tym przystosowań, uzupełnień,

skracania, dekompozycji, tłumaczeń lub innych modyfikacji Utworu), a także na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów w zakresie wskazanym w
Regulaminie w każdym języku na dowolnym nośniku.
6.6.

Licencja, o której mowa w pkt 6.3-6.5 powyżej obejmuje prawo do udzielania dalszych
licencji (sublicencji), w szczególności Usługodawca ma prawo przeniesienia
uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania,
bez wynagrodzenia z tego tytułu.

6.7.

Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do Utworów. Oznaczanie Utworów nazwiskiem (pseudonimem) ich twórców
zależy od uznania Usługodawcy, na co Użytkownik wyraża nieodpłatnie zgodę.

6.8.

Prawa do Treści udostępnianych w ramach Usługi przez Usługodawcę lub jego
kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Usługi, znaki towarowe,
wchodzące w skład Usługi elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz
danych podlegają ochronie prawnej i przysługują̨ Usługodawcy lub podmiotom, z
którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest upoważniony do
korzystania z ww. Treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie niezbędnym do
prawidłowego korzystania z funkcjonalności Usługi.

7. Reklamacje
7.1.

Użytkownikom przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z udziałem w
Usłudze.

7.2.

Reklamacje mogą być zgłaszane w szczególności listownie pod adres: Nutricia Polska,
45-952 Opole, ul. Marka z Jemielnicy 1 lub e-mailem na adres e-mail:
serwis@nutricia.com.pl, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy „Usługi Filmowa Laurka na
1. Urodziny”. Reklamacja powinna zawierać:
a.
imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;
b.
adres zamieszkania zgłaszającego i adres poczty elektronicznej;
c.
dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
d.
wskazanie żądań składającego reklamację.

7.3.

Usługodawca po otrzymaniu reklamacji ustosunkuje się do niej w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.

7.4.

Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Usługodawca.

8. Postanowienia końcowe
8.1.

Regulamin Usługi wchodzi w życie po jego publikacji na stronie internetowej Usługi w
dniu 02.03.2017 r.

8.2.

Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami
sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa

8.3.

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Usłudze. W celu
złożenia przez Użytkownika rezygnacji z uczestnictwa w Usłudze (wypowiedzenie
Umowy), Użytkownik może w szczególności przesłać w formie elektronicznej na adres
serwis@nutricia.com.pl, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.

8.4.

Usługodawca usuwa Laurkę stworzoną przez Użytkownika w ciągu 48 godzin (czas
wymagany ze względów technologicznych) po otrzymaniu takiego oświadczenia.

8.5.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia
przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a.

b.
c.

zmiana przepisów prawa dot. lub oddziaływujących na usługi świadczone drogą
elektroniczną przez Usługodawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki
stron Umowy lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek
orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym
zakresie urzędów lub organów;
zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie
względami technicznymi lub technologicznymi;
zmiana zakresu i/lub świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują
się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub obiektywnie
uzasadnione wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych usług lub
funkcjonalności.

Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia
w Usłudze. W przypadku Użytkowników, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej
Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity
Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na
podany przez Użytkownika adres e-mail.
8.6.

Z ważnych powodów tj. w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego
Regulaminu (poprzez złożenie nieprawdziwych oświadczeń, dostarczanie do Usługi
treści bezprawnych / sprzecznych z dobrymi obyczajami / interesami i misją
Usługodawcy) przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia
Użytkownikowi Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

8.7.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

