Regulamin DYMKI.COM

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Dymki.com, w tym w szczególności prawa i
obowiązki Serwisu i Użytkownika.

Definicje:
Dymki.com/Serwis - serwis społecznościowy prowadzony pod adresami: http://www.dymki.com,
http://www.dymki.pl prowadzony przez AMBlog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu (kod pocztowy 60-141), ul. Promienista 83, zarejestrowaną w KRS pod numerem:
0000335481, NIP: 7792362313, REGON: 301186925, kapitał zakładowy: 50.000 PLN
Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu. Pełna funkcjonalność Serwisu dostępna jest
jedynie dla tych użytkowników, którzy dokonają rejestracji i utworzą indywidualny Profil.
Konto/Profil - przestrzeń na serwerze Serwisu, która jest udostępniona zarejestrowanemu
Użytkownikowi. Użytkownik może zamieszczać w profilu zdjęcia i inne informacje (dane), przy czym
umieszczone w Profilu zdjęcia i inne dane będą udostępniane innym Użytkownikom Serwisu.
Albumy – przestrzeń na serwerze Serwisu, która jest udostępniona Użytkownikom, która może być
wykorzystywana do przechowywania zdjęć Użytkownika
Album publiczny – Album, którego zawartość udostępniania jest do przeglądania innym
Użytkownikom
Album prywatny - Album, którego zawartość nie jest udostępniania do przeglądania innym
Użytkownikom. Dostęp do Albumu prywatnego jest możliwy tylko dla Użytkownika będącego
właścicielem Konta, po uprzednim zalogowaniu.
Blog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca prowadzenie własnego, indywidualnego „pamiętnika”
internetowego. Blog może być prowadzony poprzez umieszczanie w nim wpisów tekstowych oraz
zdjęć.
Generatory – funkcjonalność serwisu umożliwiająca tworzenie (generowanie) na bazie zdjęć
umieszczonych w serwisie przez Użytkownika kolaży, kalendarzy, pokazów slajdów, fotobooków,
animacji, komiksów. Wygenerowane materiały mogą zostać zapisane w formie cyfrowej w Serwisie
lub na nośniku pamięci Użytkownika
Edytor - funkcjonalność serwisu umożliwiająca dokonywanie edycji (modyfikacji) zdjęć
umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie. Edytowane zdjęcia mogą zostać zapisane w formie
cyfrowej w Serwisie lub na nośniku pamięci Użytkownika

§ 1 Korzystanie z Serwisu
1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszelkich postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik zawiera z Serwisem Umowę na świadczenie
usług w ramach Serwisu. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Korzystanie z Serwisu
jest dla Użytkownika bezpłatne.
3. Poprzez rejestrację w serwisie Dymki.com Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z
późn. zm.
4. Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę ma przetwarzane i wykorzystywane
przez Serwis lub podmioty z nim współpracujące danych osobowych zbieranych w procesie
rejestracji Użytkownika (w szczególności Imię i Nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu)
w celach marketingowych.

§ 2 Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Serwis daje Użytkownikowi następujące możliwości:
•

utworzenie własnego Konta w Serwisie (istnieje możliwość utworzenia tylko jednego konta
przez danego Użytkownika)

•

umieszczanie zdjęć i innych informacji w ramach własnego konta, pod warunkiem, że
Użytkownik nie narusza przy tym praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw osób
trzecich

•

prowadzenie bloga

•

korzystanie z narzędzi udostępnionych w serwisie, w tym w szczególności z: edytora zdjęć,
generatorów (kolaży, kalendarzy, pokazów slajdów, fotobooków, animacji, komiksów)

•

przeglądanie blogów, kont, zdjęć i innych informacji umieszczanych przez pozostałych
Użytkowników

2. Każdy Użytkownik przy korzystaniu z Serwisu zobowiązuje się do:
•

użytkowania Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

•

nie umieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści mogące godzić w
czyjąkolwiek godność, obraźliwe, pornograficzne lub inne, łamiące zasady potocznie
przyjętej tzw. „netykiety”

•

dochowania wszelkich starań, aby umieszczone przez Użytkownika treści i dane w
Serwisie nie naruszały praw autorskich osób trzecich,

•

przy umieszczaniu zdjęć wykorzystujących wizerunek osób trzecich Użytkownik ma
obowiązek uzyskać we własnym zakresie zgodę na wykorzystanie tego wizerunku

3. Użytkownik korzystający z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem łamie
umowę korzystania z Serwisu i naraża się tym samym na sankcję. Sankcja za łamanie
postanowień Regulaminu może polegać na: usunięciu przez administratora Serwisu
określonych zdjęć bądź innych danych umieszczonych przez Użytkownika, czasowym
zablokowaniu dostępu do Konta lub jego permanentnym usunięciu. Sankcja może zostać
nałożona, bez uprzedniego informowania Użytkownika o tym fakcie.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta
5. Odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności szkody majątkowe) wyrządzone przez
Użytkownika w wyniku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem
lub w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa ciąży w pełni na użytkowniku.
Wszelkie roszczenia wynikające z łamania postanowień regulaminu lub przepisów prawa
będą kierowane do Użytkownika, a wszelkie powstałe szkody będą przez Użytkownika
naprawiane.
6. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez treści
umieszczane przez Użytkowników w Serwisie.

§ 3 Umieszczanie zdjęć i danych w Serwisie
1.

Umieszczając w serwisie zdjęcia lub inne dane, użytkownik oświadcza, że:
•

posiada prawo do publikowania zdjęcia (jest jego autorem lub posiada zgodę
autora, oraz posiada zgodę wszystkich osób, które widnieją na zdjęciu)

•

nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich poprzez umieszczenie zdjęcia w
Serwisie

•

nie narusza jakichkolwiek praw obowiązujących w Polsce lub innym kraju, w
którym Serwis jest dostępny

2.
Zdjęcia umieszczane w serwisie mogą być w sposób automatyczny modyfikowane –
modyfikacja może polegać na skompresowaniu/zmniejszeniu rozmiaru zdjęcia.
3.
Zdjęcia i inne dane, które zostaną uznane za łamiące postanowienia niniejszego
regulaminu będą usuwane przez administratora, bez uprzedniego informowaniu Użytkownika
o tym fakcie.
4.
Poprzez umieszczenie Zdjęć w Serwisie (w szczególności zdjęć zawierających
wizerunek Użytkownika i/lub innych osób) udziela Serwisowi licencji na wykorzystywanie,
utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wyświetlanie
publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Zdjęć.

§ 4 Przepisy końcowe
1. Treść Regulaminu jest dostępna w serwisie Dymki.com
2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu może być dokonana
w każdej chwili. O zamiarze dokonania zmiany Regulaminu Użytkownicy zostaną
powiadomieni z 14-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
adres e-mail użyty podczas rejestracji w serwisie.
3. Użytkownicy, którzy nie wyrażą zgody na zmianę regulaminu mogą odstąpić od Umowy
zawartej z Serwisem. Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie
posiadanego przez niego konta.
4. Każdy Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Serwisem poprzez usunięcie
posiadanego konta.
5. Serwis ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Użytkownikiem z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia następującego po
dniu wysłania informacji o wypowiedzeniu umowy. Informacja o wypowiedzeniu umowy
będzie wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail użyty podczas
rejestracji w serwisie. Po okresie wypowiedzenia konto użytkownika zostanie usunięte.
6. W przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Serwis ma
prawo odstąpić od Umowy i skasować konto Użytkownika bez uprzedniego informowania
Użytkownika o takim zamiarze.

