Regulamin
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Serwis internetowy www.niezalezna.pl jest zarządzany i prowadzony przez spółkę Słowo
Niezależne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Filtrowej 63/43 (02-056 Warszawa)
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000246403, NIP: 5252351210 REGON: 140377118 o
kapitale zakładowyn w wysokości 247.000 złotych.

II. DEFINICJE

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy
rozumieć w następujący sposób:
1. Regulamin – niniejszy regulamin;
2. Serwisy – serwisy internetowe, jak w szczególności niezalezna.pl oferowane

Użytkownikom poprzez sieć Internet, do których prawa przysługują Słowo Niezależne
Sp. z o.o.
3. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną w wieku powyżej 13 lat, która w

jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, a w szczególności korzysta z usług Serwisu
takich jak przesyłanie wiadomość, zdjęć lub filmów za pośrednictwem Serwisu, maila
przesłanego na adres mailowy wskazany w Serwisie, przekazywanie wiadomości,
zdjęć lub filmów korzystając z numeru telefonu wskazanego przez niezalezna.pl
4. Materiały - teksty, grafiki, zdjęcia, materiały video, wykresy, materiały

multimedialne, quizy, sondy, petycje itp., w szczególności stanowiące utwór w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Partner - każdy podmiot współpracujący z niezalezna.pl na podstawie stosownej

umowy;
6. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz

Użytkowników dostępne w niezalezna.pl, umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez niezalezna.pl lub Partnerów,
b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,
c) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

III. ZASADY OGÓLNE
Użytkownik może korzystać z następujących Usług Serwisu:
1. Zapoznawanie się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i
sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu
posługuje, poprzez strony internetowe niezalezna.pl lub w ramach usług
telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń
mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
2. Komentowanie Materiałów, komentowanie i ocena komentarzy innych

Użytkowników,
3. Branie udziału w Sondach.
4. Wypełnianie Quizów.
5. Podpisywanie się pod Petycjami.
6. Przesyłanie za pomocą specjalnego formularza na stronie Serwisu lub za pomocą

maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób wiadomości, zdjęcia lub filmu oraz
zamieszczanie wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału na Koncie
Użytkownika, przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na nieodpłatną, nieograniczoną
czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału
Użytkownika w Serwisie.
7. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film Użytkownik oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym
materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości,
zdjęcia filmu lub innego materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej
lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego
materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania

wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie oraz w programach
telewizyjnych nadawanych przez niezalezna.pl,
b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale
Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
8. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub

innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, których zgoda
jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w
szczególności w sieci Internet.
9. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o

którym mowa w pkt. III pkt.7 a i b Regulaminu na każde żądanie niezalezna.pl
10. Użytkownik przesyłając niezalezna.pl wiadomość, zdjęcie lub film ponosi pełną

odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób
trzecich.
11. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści

reklamowe, o których mowa w pkt.12 poniżej.
12. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Niezalezna.pl treści reklamowych

dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o
których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część niezalezna.pl i
prezentowanych w nim Materiałów.
13. niezalezna.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom

dostępu do części lub całości prezentowanych na niezalezna.pl treści w przypadku
stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na
sposób odbioru treści prezentowanych niezalezna.pl, w tym w szczególności
ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści na niezalezna.pl.
14. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników na niezalezna.pl odbywa się na

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych
w odrębnych regulaminach.
15. Z zastrzeżeniem pkt 16 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a

Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług na niezalezna.pl dochodzi w momencie
wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w
przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług na
niezalezna.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej
Serwisu.

16. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług

określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące
tych Usług.
17. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o

których mowa w Rozdziale III niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej,
korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Niezalezna.pl jest bezpłatne.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA NIEZALEZNA.PL

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z niezalezna.pl zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego
Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w
szczególności do:
a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących

takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na
płeć, wyznanie itp.);
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi

obyczajami;
d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych

do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu,
zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub
zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
f)

nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

2. Nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów

bezpieczeństwa Serwisów niezalezna.pl.
3. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw

autorskich, ani dóbr osób trzecich.

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w

niezalezna.pl Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie
praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
5. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów, za wyjątkiem treści

pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Serwisu, należą do Słowa
Niezależnego Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej.
6. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługodawca zastrzega, że bez jego zgody zabronione jest

dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Serwisu obejmujących zwłaszcza teksty,
grafikę i zdjęcia. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści proszona jest o
skontaktowanie się z Serwisem i uzyskanie odpowiedniego zezwolenia.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z niezalezna.pl i za jakiekolwiek wynikłe z

tego skutki;
b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w niezalezna.pl przez Użytkownika;
c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub

postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z niezalezna.pl, za skutki ich

wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w

zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby
trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich
wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego
hasła do określonych Usług.
3. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu dla

wszystkich użytkowników. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w
dostępności i korzystaniu z Serwisu w szczególności, gdy wynika to uwarunkowań
technicznych.

4. Usługodawca zwraca uwagę, że na stronach internetowych Serwisu i za jego

pośrednictwem można uzyskać dostęp do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie
dla osób małoletnich, mimo starań o odpowiednie oznaczenie takich treści. W związku z
powyższym Użytkownik poniżej lat 13 powinien korzystać z Serwisu pod nadzorem
osoby pełnoletniej.
5. Usługodawca jest uprawniony do usuwania treści dostarczonych przez Użytkownika,

zwłaszcza komentarzy, lub zapobiegania ich pojawieniu się w Serwisie bez podania
przyczyn.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z niezalezna.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 niezalezna.pl. W plikach
"cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów,
w szczególności tych wymagających autoryzacji.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików

cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania

Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące
poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Słowo Niezależne
sp. z o.o. dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie
http://niezalezna.pl/ciasteczka-cookies.

VII. DANE KONTAKTOWE

1. Korzystanie z Serwisu wymaga:
a) wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie
się z użytkownikiem – adres e-mail, podanie innych informacji zawartych w formularzu przez
Użytkownika jest dobrowolne .
lub

b) wysłania wiadomości e-mail bezpośrednio na adres wskazany w Serwisie zawierającej
materiały do wykorzystania przez niezalezna.pl
Informacje podane w formularzu oraz wiadomościach e-mail są przez niezalezna.pl
wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z osobami przesyłającymi wiadomości, filmy,
zdjęcia lub inne materiały.
2. Osoba przesyłająca wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne materiały, wyraża zgodę na
kontakt drogą elektroniczną ze strony niezalezna.pl na podany adres e-mail akceptując
klauzulę zgody podczas wypełniania formularza.

VIII. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisów są przetwarzane przez Słowo Niezależne Sp. z

o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Filtrowej 63/43 (02-056 Warszawa) wyłącznie w
celach związanych z świadczeniem usług dostępnych w Serwisie, oraz zgodnie z
udzieloną w procesie rejestracji zgodą Użytkownika na przetwarzanie jego danych w
celach promocyjnych i marketingowych.
2. Administrator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na

przetwarzanie innych danych osobowych Użytkownika lub dla innych celów wyraźnie
wskazanych przez Administratora. W przypadku, w którym Użytkownik wyrazi zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niezalezna.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisów
w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Niezalezna.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika
spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami

do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu
Użytkownika wirusami.
3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisami prosimy kierować na adres:
…………………….
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
Użytkownik jest zobowiązany do zapoznawania się z bieżącą wersją Regulaminu.
5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie.
6. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sąd dla siedziby Słowa Niezależnego sp.
z o.o.

