Regulamin usługi Wideowizytówka w serwisie gdziebylec.pl
Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania
Usługi Zdjęcie Panoramiczne będącej częścią serwisu internetowego gdziebylec.pl znajdującego się
pod adresem internetowym www.gdziebylec.pl. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki
Usługobiorców będących Użytkownikami Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności
Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Usługę Zdjęcie Panoramiczne. Każdy
potencjalny Usługobiorca z chwilą wykupienia Usługi zobowiązany jest zapoznać się z treścią
niniejszego regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego
postanowień.

§1

Definicje

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:
1. „Cennik” – Cenniku Usług Serwisu gdziebylec.pl świadczonych przez Usługodawcę, umieszczony
na stronie Serwisu;
2. „Formularz zgłoszeniowy” – formularz umieszczony w Serwisie, za pomocą którego
Usługobiorca dokonuje zakupu Usługi;
3. „Konto Usługobiorcy” – przydzielona danemu Usługobiorcy przestrzeń dyskowa w Systemie
Informatycznym wraz z mechanizmami informatycznymi, udostępnionymi przez Usługodawcę w
ramach Usługi;
4. „Pomoc” – wszelkie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu informacje, instrukcje i
wyjaśnienia dotyczące funkcjonalności Serwisu oraz poszczególnych Podserwisów, w szczególności
informacje dotyczące korzystania z Usług. Pomoc może mieć charakter odrębnego dokumentu
(np. Podserwisu), jak również instrukcji przedstawianych przy dokonywaniu określonej operacji;
5. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Usługi Wideowizytówka, sporządzony i stosowany przez
Usługodawcę;
6. „Serwis” – funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny turystyczny serwis społecznościowy,
do którego prawa przysługują Usługodawcy, udostępniony w Internecie, pod głównym adresem
domenowym: www.gdziebylec.pl. W ramach Serwisu funkcjonują tzw. Podserwisy tematyczne.
Serwis przeznaczony jest do prezentacji informacji turystycznych dotyczących obiektów, regionów,
miast i tras, przydatnych podczas podróży oraz do prezentacji Usługi, Wizytówek, Plików
multimedialnych z nimi związanych;
7. „System Informatyczny” – system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do
świadczenia Usług, obejmujący sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne,
oprogramowanie komputerowe, bazy danych, strukturę oraz oprawę graficzną i muzyczną Serwisu
i Podserwisów;
8. „Usługa” – usługa Wideowizytówka świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przy
wykorzystaniu Serwisu;
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9. „Usługobiorca” – osoba fizyczna lub prawna, jednostka samorządu terytorialnego, fundacja,
stowarzyszenie, placówka oświatowo-wychowawcza, instytucja kulturalna lub inny podmiot
korzystający z Usługi za pośrednictwem Serwisu;
10. „Usługodawca” – ZiqZaq Kreacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 68/70 lok. 34, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
– Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352115, posiadająca NIP: 7010227938,
REGON: 142316285 i kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN – opłacony w całości;
11. „Wizytówka Usługobiorcy” – zamieszczona w Serwisie prezentacja oferty Usługobiorcy,
zawierająca informację dotyczącą obiektu Usługobiorcy, w tym dane o pozycji GPS, nazwę, dane
teleadresowe, skróconą charakterystykę, położenie i inne.

§2

Postanowienia Wstępne

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę Usługi Wideowizytówka drogą
elektroniczną.
2. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin zostaje udostępniony na stronie głównej Usługodawcy, pod odnośnikiem –
„Regulaminy”, w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku
czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF).

§3

Usługa Wideowizytówka

1. Usługa Wideowizytówka udostępniona jest w formie rocznego abonamentu, a opłaty za
wykupienie Usługi przedstawione są w Cenniku.
2. Na Usługę składa się Wizytówka Usługobiorcy rozszerzona o możliwość zaimportowania do
Wizytówki Usługobiorcy Wideowizytówki w postaci pliku lub linku internetowego do pliku
prezentującego obiekt Usługobiorcy w Serwisie.
3. Szczegóły oraz wymagania techniczne dotyczące formatów plików możliwych do zaimportowania
wyszczególniono w Cenniku usług serwisu gdziebylec.pl
4. Na miesiąc przed wygaśnięciem abonamentu Usługi, Usługodawca powiadomi pocztą
elektroniczną Usługobiorcę o możliwości przedłużenia Usługi na kolejny okres abonamentowy.
Usługobiorca otrzyma również formularz przelewu, na podstawie którego może dokonać płatności
przedłużając tym samym Usługę o kolejny okres abonamentowy.
5. Usługobiorca powinien dokonać płatności w terminie nieprzekraczającym zakończenia bieżącego
okresu abonamentu.
6. W przypadku braku wpłaty za kolejny okres abonamentowy, Usługodawca może zakończyć lub
zawiesić świadczenie Usługi do momentu uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty za dalszą
publikację oferty według stawek wynikających z Cennika.
7. Usługodawca dopuszcza możliwość produkcji Wideowizytówki na zlecenie Usługobiorcy na
warunkach określonych w osobnej Umowie.
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§4

Usługobiorca

1. Usługobiorcą może zostać każdy podmiot wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, inna
osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców, osoba fizyczna, jednostka samorządu
terytorialnego, fundacja, stowarzyszenie, placówka oświatowo-wychowawcza, instytucja kulturalna
lub inna, która będąc użytkownikiem zarejestrowanym Serwisu, poprawnie wypełni Formularz
zgłoszeniowy.
2. Poprzez wykupienie Usługi Usługobiorca oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich
przekazywanych materiałów oraz wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Usługodawcę do
promocji obiektu Usługobiorcy w ramach Usługi, w następujących polach eksploatacji:
2.1 udostępnianie, w tym publiczne, w serwisach internetowych,
2.2 rozsyłanie w wiadomościach poczty elektronicznej,
2.3 udostępnianie, w tym publiczne, w aplikacjach na urządzenia mobilne,
2.4 rozpowszechnianie w wydaniach udostępnianych techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową.
3. Usługobiorca ma zapewniony dostęp do Konta Usługobiorcy w Serwisie.
4. Wykupienie Usługi oraz korzystanie z niektórych narzędzi w ramach Konta Usługobiorcy jest
płatne zgodnie z Cennikiem.
5. Usługobiorca zobowiązuje się nie umieszczać na stronach Serwisu jakichkolwiek treści sprzecznych
z prawem oraz dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich jak również reklam oraz
ofert bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczane w Wizytówce Usługobiorcy
jak również za usługi świadczone przez Usługobiorcę.
7. Pozostałe prawa i obowiązki Usługobiorcy będącego użytkownikiem zarejestrowanym opisane
zostały w Regulaminie i Polityce Prywatności Serwisu gdziebylec.pl.

§5

Płatności

1. Płatności za Usługi dostępne w Serwisie obsługiwane są przez system płatności elektronicznych, a
dokonać ich można:
1.1 przelewem na rachunek bankowy wskazany na formularzu przelewu, rachunku, fakturze pro
forma, bądź innym dokumencie wygenerowanym w procesie zamawiania,
1.2 kartą kredytową lub płatniczą umożliwiającą wykonywanie płatności w systemach płatności
elektronicznych,
1.3 w innej formie płatności udostępnionej za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
2. Wysokość opłaty ustala się według stawek wskazanych w Cenniku, udostępnionym Usługobiorcy
w Serwisie.
3. Kwota opłaty za Usługi jest niepodzielna, zaś rezygnacja Usługobiorcy z Usług świadczonych przez
Usługodawcę nie pociąga za sobą jej zwrotu.
4. Płatność za Usługę następuje:
4.1 automatycznie w przypadku skorzystania z systemu płatności elektronicznych,
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4.2 w przypadku zaniechania przez Usługobiorcę skorzystania z systemu płatności elektronicznych,
w terminie wskazanym na otrzymanym przez Usługobiorcę formularzu przelewu, rachunku,
fakturze pro forma, bądź innym dokumencie wygenerowanym w procesie zamawiania.
5. W przypadku płatności realizowanej poza systemem płatności elektronicznych, płatność nie będzie
uznana, jeśli:
5.1 kwota płatności jest mniejsza niż kwota podana na formularzu przelewu, rachunku, fakturze
pro forma bądź innym dokumencie wygenerowanym w procesie zamawiania,
5.2 tytuł przelewu, w tym dane adresowe i oznaczenie numeru formularza przelewu, rachunku,
faktury pro forma, bądź innego dokumentu, uniemożliwiają zidentyfikowanie osoby
wpłacającej.
6. Uaktywnienie Usługi w Serwisie następuje:
6.1 automatycznie po pomyślnym zakończeniu procesu płatności za Usługę w systemie płatności
elektronicznych,
6.2 w ciągu 7 dni w przypadku zaniechania przez Usługobiorcę skorzystania z systemu płatności
elektronicznych, po odnotowaniu wpłaty za Usługę na rachunku bankowym Usługodawcy
wskazanym na otrzymanym przez Usługobiorcę formularzu przelewu, fakturze pro forma bądź
innym dokumencie wygenerowanym w procesie zamawiania.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie usług systemu płatności
elektronicznych oraz błędy wynikające z obsługi tego systemu. Wszelkie reklamacje dotyczące
płatności realizowanych przez system płatności elektronicznych powinny być składane do
podmiotu obsługującego ten system.

§6

Dane osobowe

1. Usługobiorca, podając w Formularzu zgłoszeniowym dane osobowe, wyraża zgodę (warunek
wykupienia Usługi) na zbieranie i przetwarzanie jego danych w celach marketingowych przez
Usługodawcę.
2. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych, ich modyfikacji oraz
usunięcia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (teks
jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest
Usługodawca.
3. Usługobiorca podejmuje decyzję w przedmiocie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na
otrzymywanie na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym (również adres poczty
elektronicznej), ofert i informacji handlowych od Usługodawcy.

§7

Postanowienia Końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2010 r.
2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w
części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian.
Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. W przypadku,
niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę w
terminie do 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Nie wykonanie powyższych
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czynności przez Usługobiorcę, we wskazanym terminie, oznacza wyrażenie zgody na zmianę
Regulaminu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikacji lub zakończenia świadczenia Usługi w dowolnym
czasie. Zobowiązuje się jednocześnie do informowania Usługobiorców o planowanych zmianach w
Usłudze.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz Regulaminem i Polityką Prywatności Serwisu
gdziebylec.pl. mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
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