
Regulamin Aplikacji Bibliaaudio Superprodukcja

numer 1/2021 z dnia 30 października 2021 roku

Konsument uprawniony jest do zapisania niniejszego regulaminu na trwałym nośniku

1. SŁOWNICZEK TERMINÓW.

Terminom zastosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1.1. Aplikacja – narzędzie informatyczne udostępnione przez Usługodawcę za pośrednictwem Platform

Dystrybucyjnych, pobierane i instalowane na urządzeniach z odpowiednim systemem obsługującym

Aplikację, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z Usług i oferujące opisane w Regulaminie

funkcjonalności;

1.2. Bibliaaudio- artystycznie wykonana, w szczególności przez aktorów oraz muzyków, słowno-muzyczna

adaptacja tekstu Biblii Tysiąclecia, stworzona w ramach zrealizowanego przez Usługodawcę projektu

Bibliaaudio Superprodukcja, udostępniania Użytkownikowi w formie Utworów lub Fragmentu na Dziś

poprzez Aplikację na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminach Promocji;

1.3. Dane Niedozwolone – treści zakazane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i

międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy

i nienawiści, treści drastyczne, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, naganne moralnie,

społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych

osób, których udostępnianie w ramach Serwisu jest niedozwolone;

1.4. Fragment na Dziś - wyselekcjonowany na każdy dzień fragment Bibliaaudio stanowiący krótkie

nagranie o długości do 10 minut, odpowiadający rozszerzonej wersji czytania biblijnego na dany dzień z

lekcjonarza Kościoła Rzymsko-Katolickiego, udostępniany Użytkownikom w Okresie Subskrypcji

poprzez Aplikację na zasadach określonych w Regulaminie;

1.5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny;

1.6. Kod - kod promocyjny umożliwiający obniżenie ceny Nabycia praw do Utworów i Nagrań bądź

subskrypcji Fragmentu na Dziś lub nieodpłatny do nich dostęp;

1.7. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający z Aplikacji w zakresie niezwiązanym

bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.8. Login – unikalny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika w Aplikacji, będący adresem email z

którego korzysta Użytkownik lub identyfikatorem portalu społecznościowego;

1.9. Nabycie praw - nabycie licencji do Utworów, której zakres i warunki określa pkt 9.3 Regulaminu;

1.10. Nagrania - pliki elektroniczne stanowiące cyfrowy zapis fragmentu Bibliaaudio (np. rozdziału danej

Księgi Starego lub Nowego Testamentu, pojedynczy psalm);

1.11. Okres Subskrypcji - ustalony w Regulaminie przedział czasu, na jaki Użytkownik uzyskuje licencję na

korzystanie z Fragmentu na Dziś;

1.12. Platformy Dystrybucyjne - platformy dystrybucji cyfrowej umożliwiające Użytkownikom bezpłatne

pobranie Aplikacji na mobilne urządzenie cyfrowe, w szczególności Apple App Store, Google Play,

Microsoft Store;

1.13. Player - moduł Aplikacji umożliwiający natychmiastowe odsłuchanie Utworów po ich zakupie;

1.14. Pliki cookie („ciasteczka”) – pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku

komputera lub na urządzeniu mobilnym użytkownika w celu przechowywania informacji służących do

identyfikowania użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w

Aplikacji;

1.15. Powiadomienia PUSH - krótkie wiadomości dotyczące funkcjonalności Aplikacji lub zawierające

informacje marketingowe (w tym informacje handlowe) o ofercie i promocjach Usługodawcy

przekazywane Użytkownikowi przez Aplikację poprzez wyświetlenie na ekranie urządzenia, na którym

zainstalowana jest Aplikacja;



1.16. Profil - dostępny dla Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) moduł Aplikacji, za

pośrednictwem którego Użytkownik wykonuje działania i operacje wskazane w pkt 3.5.2 Regulaminu;

1.17. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę

na rzecz Użytkowników;

1.18. Rejestracja – założenie Profilu w Serwisie poprzez podanie: adresu email oraz określenia hasła i

akceptację Regulaminu;

1.19. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

1.20. Subskrypcja - zapisanie się do mechanizmu Subskrypcji w Aplikacji i nabycie na skutek tego działania,

na Okres Subskrypcji, licencji do Fragmentu na Dziś, której zakres i warunki określa pkt 9.3 Regulaminu;

1.21. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Użytkownikiem a

Usługodawcą poprzez instalację Aplikacji przez Użytkownika na jego urządzeniu w celu korzystania z

Usług;

1.22. Usługi – usługi świadczone Użytkownikom przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu

Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z wykorzystaniem Aplikacji, opisane w pkt 3

Regulaminu;

1.23. Usługodawca - OSORNO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w

Warszawie (02-927), przy ul. Zdrojowej 109, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000781398, posiadająca numery: REGON: 383076414, NIP:

1182192536, kapitał zakładowy w wysokości 9.950,00 złotych, e-mail: apka@bibliaaudio.pl;

1.24. Ustawa o Prawach Konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

1.25. Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych;

1.26. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną;

1.27. Ustawa o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji - ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

1.28. Utwory – Nagrania udostępniane przez Usługodawcę poprzez Aplikację, jako mogące być przedmiotem

Nabycia praw: (i) Zestawy tj. zbiór Nagrań obejmujący wybrane księgi Nowego lub Starego Testamentu,

bądź (ii) Całość tj. zbiór Nagrań obejmujących całość Bibliaaudio lub jej wyodrębnione kompleksowe

kategorie: tj. Stary Testament i Nowy Testament; Biblia Audio Kids, Biblia Audio Kids 2, Biblia Audio Kids

Komplet w każdym przypadku, gdy mowa w niniejszym Regulaminie o Utworach dotyczy to w

szczególności wchodzących w skład danego Utworu Nagrań, a także odpowiednio - Nagrań

udostępnianych Użytkownikowi w ramach promocji samodzielnie - tj. poza Zestawami i nie jako Całość.

1.29. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca

zdolność prawną, korzystająca z Aplikacji.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika w zakresie korzystania z

Aplikacji, w szczególności zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną, zakres licencji udzielanej

Użytkownikowi przez Usługodawcę na skutek Nabycia Praw i Subskrypcji, uprawnienia Użytkownika do

rozwiązania Umowy, jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji.



2.2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika jest zapoznanie się z treścią

Regulaminu udostępnionego mu nieodpłatnie przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji, a także przed

Rejestracją, i akceptacja jego treści.

2.3. Rejestracja oraz korzystanie z Aplikacji są bezpłatne, natomiast Nabycie Praw do Utworów oraz

Subskrypcja wiążą się, poza przypadkami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie, z obowiązkiem

zapłacenia ceny zgodnie z pkt 3.9 Regulaminu. Jednakże w związku z koniecznością zainicjowania

połączenia internetowego w celu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, operator zapewniający

Użytkownikowi połączenie internetowe może naliczyć opłatę za transmisję danych zgodną z cennikiem

tego operatora. Usługodawca nie ponosi kosztów dostępu do Internetu związanych z korzystaniem przez

Użytkownika z Aplikacji.

2.4. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik może w dowolnej

chwili zrezygnować z dalszej współpracy przy zachowaniu określonej Regulaminem procedury i zażądać

usunięcia jego danych ze zbioru danych administrowanego przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem

postanowień pkt 12 Regulaminu.

2.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwoju Aplikacji oraz oferowania zmian w zakresie

świadczonych Usług.

2.6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2.7. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w celach innych niż dozwolone niniejszym

Regulaminem, w szczególności w celach mogących służyć naruszeniu autorskich praw majątkowych do

Utworów, a także dokonaniu czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy o Zwalczaniu

Nieuczciwej Konkurencji.

2.8. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem

lub dobrymi obyczajami.

2.9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych, niepełnych lub Danych

Niedozwolonych.

2.10. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest:

2.10.1. spełnienie minimalnych warunków technicznych tj. posiadanie aplikacji mobilnej Biblia Audio

zainstalowanej na telefonie z systemem operacyjnym Android w wersji 4.4+ lub iOS w wersji 9+ oraz

dostępu do sieci Internet,

2.10.2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2.11. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie

Aplikacji i świadczenie Usługi w trakcie obowiązywania Umowy. Konieczne oraz okresowe przerwy

techniczne, w czasie których w Aplikacji wprowadzane będą wymagane zmiany, bądź też mające na celu

modernizację lub konserwację Aplikacji, będą w miarę możliwości przeprowadzane w porze nocnej, przy

zagwarantowaniu jak najmniejszej uciążliwości dla Użytkowników. Wstrzymanie świadczenia Usług z

powodu wystąpienia okresowej przerwy technicznej, w szczególności, ale nie jedynie, zaistniałej z

przyczyn, o których mowa powyżej, nie będzie traktowane jako niewykonywanie lub niewłaściwe

wykonywanie Umowy przez Usługodawcę.

2.12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, m.in. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji

spowodowane siłą wyższą, niezawinionymi usterkami technicznymi, działaniem osób trzecich, jak

również niekompatybilnością Aplikacji ze sprzętem Użytkownika

2.13. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na

prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, w tym m.in. zobowiązany jest do powstrzymania się od

ingerowania w zawartość Aplikacji oraz jej elementy techniczne.

3. PRZEDMIOT ŚWIADCZONYCH USŁUG

3.1. Przedmiotem Usług przy wykorzystaniu Aplikacji jest:



3.1.1. umożliwienie Użytkownikom Nabycia praw do Utworów na zasadach określonych w pkt 5 Regulaminu w

celu ich odsłuchiwania, a także zapisania Utworów w urządzeniu docelowym, niezwłocznie po dokonaniu

Nabycia praw,

3.1.2. umożliwienie Użytkownikom Subskrypcji Fragmentu na Dziś na zasadach określonych w pkt 6

Regulaminu w celu ich odsłuchiwania w Okresie Subskrypcji, niezwłocznie po dokonaniu Nabycia praw,

3.1.3. nieodpłatne udostępnianie Użytkownikom wybranych Utworów lub ich części oraz Fragmentu na Dziś w

okresach promocji, o których mowa w pkt 7 Regulaminu, a także w zakresie określonym w pkt 3.8

Regulaminu.

3.2. Poprzez instalację Aplikacji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o

świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.

3.3. Użytkownikowi oraz Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania tej umowy w każdym czasie bez

okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez oświadczenie złożone w formie

elektronicznej (e-mail) lub pisemnej. Doręczenie wiadomości elektronicznej uważa się za skuteczne w

chwili przekazania stosownego protokołu elektronicznego na adres e-mail Użytkownika podany przez

niego przy rejestracji tudzież na adres e-mail Usługodawcy. Doręczenie pisma uważa się za skuteczne

na zasadach ogólnych. Z chwilą wygaśnięcia Umowy Usługodawca usuwa Profil Użytkownika z

Aplikacji. Rozwiązanie umowy nie rodzi obowiązku zwrotu uiszczonej przez Użytkownika ceny Nabycia

praw do Utworów, uprawnia natomiast Użytkownika do zachowania i dalszego korzystania z nabytych

zgodnie z pkt 5 Regulaminu Utworów, po zapisaniu ich w urządzeniu docelowym.

3.4. W przypadku naruszeń Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu

Użytkownika do jego Profilu lub do usunięcia Profilu Użytkownika z Aplikacji bez względu na to, czy

Umowa została rozwiązana, czy obowiązuje nadal.

3.5. Usługodawca realizuje Usługi, o których mowa w pkt 3.1 powyżej, poprzez udostępnienie w ramach

Aplikacji następujących funkcjonalności:

3.6. dla wszystkich użytkowników Aplikacji:

3.6.1. przeglądanie i wybór Utworów,

3.6.2. powiadomienia dotyczące Utworów oraz Aplikacji i jej Regulaminu,

3.6.3. informacje o projekcie Bibliaaudio, jego partnerach i Regulaminie Aplikacji,

3.6.4. logowanie do Aplikacji,

3.6.5. rejestracja Profilu w Aplikacji.

3.7. dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników Aplikacji:

3.7.1. nieodpłatny dostęp do Nagrania Księga Rodzaju stanowiącego fragment Utworu Pięcioksiąg Mojżesza,

3.7.2. nieodpłatny dostęp do Utworu Apokalipsa,

3.7.3. składanie zamówień tj. Nabywanie praw do Utworów oraz subskrybowanie Fragmentu na Dziś,

3.7.4. nieodpłatne udostępnianie wybranych Nagrań, Utworów lub Fragmentu na Dziś w zakresie objętym

promocją,

3.7.5. pobieranie Utworów, będących przedmiotem Nabycia praw,

3.7.6. wykorzystywanie Kodów do Nabywania praw do Utworów lub uprawnień wynikających z promocji,

3.7.7. korzystanie z modułu "Moje Nagrania" - zawierającego bibliotekę Utworów, do których Użytkownik nabył

prawa lub które zostały udostępnione mu nieodpłatnie w ramach promocji,

3.7.8. korzystanie z Profilu umożliwiającego wylogowanie się, usunięcie pobranych Utworów z urządzenia,

wybór opcji dotyczących pobierania plików przez sieć GSM, włączenie lub wyłączenie opcji odnawiania

się subskrypcji Fragmentu na Dziś, włączenie lub wyłączenie Powiadomień PUSH, odzyskanie

(ponowne pobranie) wcześniej nabytych Utworów,

3.7.9. korzystanie z Playera i jego funkcjonalności do odsłuchiwania Utworów oraz Fragmentów na Dziś.



3.8. Użytkownik może bez rejestracji i bez logowania korzystać z Aplikacji w zakresie określonym w pkt 3.5.1

powyżej.

3.9. Warunkiem korzystania z funkcjonalności określonych w pkt 3.5.2 powyżej jest Rejestracja oraz

zalogowanie się w Aplikacji.

3.10. Prawa do korzystania z nagrania Księga Rodzaju oraz Utworu Apokalipsa są dla wszystkich

zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników udostępniane na zasadach odnoszących się do innych

Utworów, w szczególności określonych w pkt 9.5, 9.6 i 9.7 Regulaminu, i w zakresie określonym w pkt

9.3 Regulaminu, przy czym w tym przypadku licencja ma charakter nieodpłatny, terminowy i odwołalny i

udzielona jest na okres zainstalowania i korzystania przez Użytkownika z Aplikacji. W razie

odinstalowania Aplikacji lub usunięcia konta Użytkownika, licencja udzielona na korzystanie z

nagrania Księga Rodzaju oraz Utworu Apokalipsa wygasa, a Użytkownik zobowiązany jest do

usunięcia kopii tego nagania (Utworu) zapisanych przez Użytkownika na jego urządzeniach zgodnie z

pkt 9.6 Regulaminu Aplikacji.

3.11. Ceny Nabycia praw do Utworów oraz subskrypcji Fragmentu na Dziś ustala Usługodawca i mogą one

podlegać zmianom, w tym w postaci czasowego ich zniesienia na okres promocji, o której mowa w pkt 7

Regulaminu. Dane i informacje zawarte w Aplikacji, w szczególności opisy produktów i ich ceny, są

ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik przyjmuje ofertę składając Zamówienie w

sposób określony w dalszych postanowieniach Regulaminu. Do chwili złożenia Zamówienia oferta - w

szczególności cena - może ulec zmianie.

4. REJESTRACJA, LOGOWANIE I PROFIL UŻYTKOWNIKA

4.1. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Aplikacji opisanych w pkt 3.5.2 Regulaminu jest w

szczególności Rejestracja.

4.2. Rejestracja jest dobrowolna i wolna od opłat. W toku Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na

trzymywanie Powiadomień PUSH, przy czym wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i nie jest ono

warunkiem rejestracji, czy korzystania z Aplikacji.

4.3. W celu dokonania Rejestracji należy:

4.3.1. wypełnić formularz rejestracyjny podając adres e-mail (który stanowić będzie Login) oraz przypisując

swojemu Kontu hasło dostępu,

4.3.2. bądź dokonać zalogowania za pośrednictwem konta Facebook lub konta Google,oraz w obydwu

powyższych wypadkach: zapoznać się z Regulaminem Aplikacji i go zaakceptować oraz wyrazić zgodę,

o której mowa w pkt 13 Regulaminu. Użytkownik obowiązany jest do podawania prawdziwych danych.

4.4. Po zarejestrowaniu się w Aplikacji kolejne logowania odbywają się przy użyciu danych podanych w

formularzu rejestracyjnym, w szczególności przy użyciu loginu i hasła dostępu, bądź poprzez konto

Facebook lub Google, które zostało wykorzystane do rejestracji.

4.5. Indywidualnymi cechami Profilu jest Login i hasło. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie ich

w tajemnicy. W przypadku ich utraty przez Użytkownika, Usługodawca nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za skutki tego zdarzenia. W przypadku utraty hasła lub potrzeby jego zmiany

Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem apka@bibliaaudio.pl.

5. UTWORY

5.1. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w pkt 7 promocji, Aplikacja umożliwia Użytkownikowi

nabycie praw do Utworów w zakresie określonym w pkt 9.3 Regulaminu poprzez zapłatę określonej

przez Usługodawcę ceny.

5.2. Prezentacja każdego Utworu składa się z nazwy, symbolu oznaczającego dany Utwór, liczby Ksiąg

Starego lub Nowego Testamentu dostępnych w danym Utworze, czasu trwania Utworu, ceny, ikony

zakupu "do koszyka" oraz ikony odsłuchu umożliwiającej odsłuchanie przykładowego Nagrania.

mailto:apka@bibliaaudio.pl


5.3. Dystrybuowane za pośrednictwem Aplikacji prawa do Utworów obejmują łącznie cały zbiór Nagrań

wchodzących w skład danego Utworu. Nie jest możliwe Nabycie praw do wybranych Nagrań poza

Utworem. Nie jest również możliwe Nabycie praw wyłącznie do części Nagrań wybranego Utworu,

również w przypadku jeśli Użytkownik dokonał już wcześniej Nabycia praw do Utworu obejmującego

część Nagrań wchodzących w skład wybranego Utworu. Powyższe nie stoi na przeszkodzie udzielaniu

Użytkownikowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z Nagrań stanowiących część Utworu w okresie

promocji.

5.4. Nabycie praw do Utworu obejmującego Nagrania wchodzące również w skład innego Utworu nabytego

wcześniej nie uprawnia Użytkownika do żądania obniżenia ceny Utworu, zwrotu ceny Utworu nabytego

wcześniej, ani do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia.

6. Fragment na Dziś

6.1. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w pkt 7 promocji, Aplikacja umożliwia Użytkownikowi

Subskrypcję Fragmentu na Dziś w zakresie określonym w pkt 9.4 Regulaminu w Okresie Subskrypcji

poprzez udostępnienie możliwości odsłuchania poprzez Player Fragmentów na Dziś przypadających na

każdy dzień kalendarzowy w Okresie Subskrypcji.

6.2. Poza okresami promocji funkcjonalność Fragment na Dziś udostępniana jest na następujących

zasadach:

6.2.1. nieodpłatnie - dla wszystkich zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników przez Okres

Subskrypcji wynoszący 14 dni od dnia wyrażenia zgody na korzystanie z tej funkcjonalności, przy

czym po upływie ww. okresu, w braku wyłączenia opcji odnawiania się subskrypcji, subskrypcja odnowi

się zgodnie z pkt 6.4 poniżej w formie subskrypcji odpłatnej, o której mowa w pkt 6.2.3 poniżej, i na

wskazany tam miesięczny Okres Subskrypcji;

6.2.2. nieodpłatnie - dla wszystkich zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników, którzy dokonali nabycia

praw do Utworu obejmującego dowolną księgę Starego lub Nowego Testamentu, Utworu obejmującego

cały Stary lub cały Nowy Testament, bądź Utworu obejmującego cały Stary i Nowy Testament, Biblia

Audio Kids, Biblia Audio Kids 2, Biblia Audio Kids Komplet przez Okres Subskrypcji wynoszący jeden

rok od dnia Nabycia praw do jednego z ww. Utworów, przy czym po upływie ww. okresu, w braku

wyłączenia opcji odnawiania się subskrypcji, subskrypcja odnowi się zgodnie z pkt 6.4 poniżej w formie

subskrypcji odpłatnej, o której mowa w pkt 6.2.3 poniżej, i na wskazany tam miesięczny Okres

Subskrypcji;

6.2.3. odpłatnie, poprzez zapłatę ceny określonej w Aplikacji - dla wszystkich zarejestrowanych i

zalogowanych Użytkowników przez Okres Subskrypcji wynoszący jeden miesiąc od dnia Nabycia

praw do subskrypcji Fragmentu na Dziś, przy czym Okres Subskrypcji kończy się z upływem dnia

kolejnego miesiąca, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w

kolejnym miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

6.3. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Fragment na Dziś jest zapisanie się do mechanizmu

subskrypcji w Aplikacji w sposób zdefiniowany przez Platformę Dystrybucyjną, na której udostępniana

jest Aplikacja, w szczególności poprzez podanie danych karty kredytowej lub płatniczej.

6.4. Subskrypcje, o których mowa w pkt 6.2 Regulaminu, mają charakter samoodnawialny tj. po upływie

Okresu Subskrypcji przedłużają się na następny Okres Subskrypcji, chyba że Użytkownik wyłączy w

Profilu Aplikacji (Zarządzanie subskrypcją) opcję odnawiania się subskrypcji nie później niż na 24

godziny przed upływem bieżącego Okresu Subskrypcji.

6.5. W przypadku nabycia odpłatnej subskrypcji Fragmentu na Dziś zgodnie z pkt 6.2.3 Regulaminu w czasie

trwania innego Okresu Subskrypcji, bądź w przypadku uzyskania nieodpłatnej subskrypcji zgodnie z pkt

6.2.2 Regulaminu w czasie trwania innego Okresu Subskrypcji, niewykorzystany Okres Subskrypcji

przepada, a Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej ceny.

6.6. W przypadku uzyskania przez Użytkownika uprawnienia do nieodpłatnej subskrypcji Fragmentu na Dziś

na podstawie promocji, Okresy Subskrypcji wynikające z uprawnień uzyskanych przez Użytkownika na



zasadach określonych w pkt 6.2.1-6.2.3 Regulaminu nie sumują się z Okresem Subskrypcji wynikającym

z promocji, jak również ich bieg nie ulega zawieszeniu.

6.7. W przypadku nieodpłatnego korzystania z subskrypcji Fragmentu na Dziś na zasadach określonych w

pkt 6.2.1 - 6.2.2 Regulaminu, dla uruchomienia funkcjonalności Fragment na Dziś niezbędne jest

spełnienie wymagań wynikających z Platform Dystrybucyjnych, na których udostępniana jest Aplikacja,

w szczególności podanie danych karty kredytowej lub płatniczej na wypadek nie wyłączenia subskrypcji

po okresach wskazanych w pkt 6.2.1 - 6.2.2 Regulaminu. Użytkownik, który chce uniknąć pobrania

należności za kolejny - płatny już Okres Subskrypcji, powinien wyłączyć w Profilu Aplikacji (Zarządzanie

subskrypcją) opcję odnawiania się subskrypcji nie później niż na 24 godziny przed upływem bieżącego,

nieodpłatnego Okresu Subskrypcji.

7. PROMOCJE

7.1. Usługodawca może wprowadzać promocje na wybrane Utwory, bądź Nagrania oraz na Subskrypcję

Fragmentu na Dziś w zakresie swobodnie przez siebie określonym. W okresie promocji Usługodawca

może obniżyć cenę lub zwolnić Użytkowników okresowo lub na stałe z obowiązku zapłacenia ceny za

Nabycie Praw do wybranych Utworów bądź Nagrań lub za Subskrypcję Fragmentu na Dziś zgodnie z

warunkami promocji. Warunki promocji określa Regulamin Promocji, o którym Usługodawca informuje

Użytkowników na swojej stronie internetowej lub przy pomocy newslettera. Warunki promocji określają w

szczególności czas jej trwania oraz jej przedmiot.

7.2. Wprowadzenie promocji nie rodzi obowiązku zwrotu na rzecz Użytkownika ceny Nabycia praw lub ceny

Subskrypcji uiszczonej uprzednio (tj. przed okresem promocji) przez Użytkownika za dany Utwór objęty

promocją lub za Subskrypcję.

7.3. Udostępnienie objętych promocją Utworów lub Subskrypcji Fragmentu na Dziś następuje w zakresie

licencji określonej w Regulaminie Promocji („licencja promocyjna”), z chwilą przystąpienia do promocji.

7.4. Przystąpienie do promocji następuje poprzez akceptację warunków promocji, które mogą wymagać

spełnienia określonych wymagań przed przystąpieniem do Promocji (np. zapisania się na newsletter) lub

złożenia przez Użytkownika oświadczeń o treści określonej w Regulaminie Promocji.

7.5. Po upływie okresu promocji, Użytkownik traci dostęp do udostępnionych nieodpłatnie Utworów lub

Subskrypcji, a dalsze z nich korzystanie następuje na zasadach ogólnych określonych w niniejszym

Regulaminie.

7.6. Spełnienie warunków i przystąpienie do promocji jest dobrowolne lecz niezbędne dla uczestnictwa w

promocji. Każdy Użytkownik, mimo nieprzystąpienia do promocji, ma możliwość pełnoprawnego

korzystania z funkcjonalności Aplikacji, w tym tych objętych promocją, w zakresie regulowanym

Regulaminem Aplikacji i obowiązującymi cenami.

8. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

8.1. Przy pomocy Aplikacji Użytkownik składa zamówienia i dokonuje Nabycia praw do Utworów oraz

Subskrypcji Fragmentu na Dziś w zakresie określonym w pkt 9 Regulaminu. Nabycie praw następuje na

podstawie umowy zawartej na odległość, drogą elektroniczną. Nabywającym prawo (licencję) jest

Użytkownik, a licencjodawcą jest Usługodawca.

8.2. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, przysługują mu wszystkie uprawnienia przewidziane stosownymi

przepisami, w szczególności Ustawą o Prawach Konsumenta, z zastrzeżeniem zgodnych z ww. Ustawą

postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności pkt 13.

8.3. Ceny w Aplikacji podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

8.4. Użytkownik może składać zamówienia w Aplikacji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (pod

warunkiem dostępności Aplikacji – zob. pkt 2.10 - 2.12 Regulaminu).

8.5. W celu złożenia zamówienia należy:



8.5.1. zalogować się w Aplikacji,

8.5.2. dokonać wybory nabywanego Utworu lub subskrypcji Fragmentu na Dziś,

8.5.3. kliknąć ikonę „Do koszyka”, znajdującego się przy Utworze lub przy Fragmencie na Dziś,

8.5.4. wybrać formę płatności,

8.5.5. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

8.6. Nabycie prawa do Utworu lub subskrypcji Fragmentu na Dziś skutkuje niezwłoczną realizacją

zamówienia i spełnieniem świadczenia przez Usługodawcę poprzez:

8.6.1. w przypadku Nabycia praw do Utworów - przeniesienie wszystkich nabytych Utworów do modułu Moje

Nagrania oraz umożliwienie skorzystania z Playera audio i odsłuchiwania Utworów, a także pobrania ich

na urządzenie, na którym zainstalowana jest Aplikacja,

8.6.2. w przypadku Subskrypcji Fragmentu na Dziś - udostępnienie Użytkownikowi możliwości odsłuchania

poprzez Player Fragmentów na Dziś przypadających na każdy dzień kalendarzowy w Okresie

Subskrypcji.

9. ZAKRES NABYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA APLIKACJI PRAW

9.1. Prawa do Aplikacji, Utworów, a także do Fragmentów na Dziś przysługują Usługodawcy oraz jego

licencjodawcom.

9.2. Usługodawca udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, nieodpłatnej licencji na

korzystanie z Aplikacji. licencja ta pozostaje ważna do momentu odinstalowania Aplikacji lub rozwiązania

Umowy przez Użytkownika bądź Usługodawcę, w szczególności poprzez zaprzestanie świadczenia

Usług.

9.3. W przypadku Nabycia przez Użytkownika praw do Utworu zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu Usługodawca

udziela Użytkownikowi z chwilą tego Nabycia ograniczonej, odpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej i

nieodwołalnej licencji na korzystanie z nabytych Utworów na własny niekomercyjny użytek („licencja na

Utwór”).

9.4. W przypadku Subskrypcji przez Użytkownika Fragmentu na Dziś - Usługodawca udziela Użytkownikowi

z chwilą Subskrypcji ograniczonej, niewyłącznej, nieodwołalnej i terminowej licencji na korzystanie z

Fragmentu na Dziś na własny niekomercyjny użytek w Okresie Subskrypcji („licencja na Fragment na

Dziś”).

9.5. Utwór, Nagranie oraz Fragment na Dziś mogą być przez wykorzystane przez Użytkownika wyłącznie do

użytku osobistego w rozumieniu art. 23 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Jakiekolwiek

inne wykorzystanie Utworów i Fragmentów na Dziś wymaga uzyskania zgód i zezwoleń Usługodawcy.

Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do tego, że będzie korzystał z Utworów i Fragmentu na Dziś na

własny niekomercyjny użytek, a w szczególności:

9.5.1. nie będzie publikował i rozpowszechniał Utworów i Fragmentów na Dziś w jakiejkolwiek formie,

9.5.2. nie będzie udostępniał Utworów i Fragmentów na Dziś innym osobom ani bezpośrednio, ani z

wykorzystaniem jakichkolwiek nośników czy środków komunikacji elektronicznej;

9.5.3. nie będzie publikował ani rozpowszechniał jakichkolwiek fragmentów, modyfikacji, czy utworów

zależnych będących opracowaniem Utworów czy Fragmentów na Dziś.

9.6. Użytkownik ma prawo zapisać kopię Utworu, do którego nabył prawa zgodnie z pkt 9.3 Regulaminu,

dowolną ilość razy, na różnych urządzeniach, jednak tylko na użytek własny, tzn. jedynie dla siebie (1

osoba). Kopiowanie lub rozpowszechnianie takiego Utworu w inny sposób niż opisany w zdaniu

poprzednim, stanowić będzie naruszenie prawa i prowadzić będzie do powstania odpowiedzialności

odszkodowawczej oraz ewentualnie karnej. Powyższe nie stoi na przeszkodzie korzystaniu z Utworów

nabytych przez Użytkownika przez krąg osób pozostających z nim w związku osobistym, w

szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego w zakresie określonym przez

przepisy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.



9.7. Autorskie prawa majątkowe do Utworów i Fragmentów na Dziś oraz prawa do Aplikacji, mimo nabycia

określonych wyżej praw przez Użytkownika, przysługują nadal Usługodawcy. Usługodawca pozostaje

podmiotem wyłącznie uprawnionym w tym zakresie pomimo instalacji Aplikacji na urządzeniu

Użytkownika oraz pomimo pobrania Utworu przez Użytkownika.

9.8. Nazwa Aplikacji, jej elementy, w szczególności logo, koncepcja, treści, grafika podlegają ochronie

prawnej i stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Zakazane jest również wykorzystywanie Aplikacji,

jej nazwy i innych elementów do celów komercyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz do celów

niekomercyjnych.

10. FORMY PŁATNOŚCI

10.1. Nabycie praw oraz Subskrypcja następują poprzez płatność on-line realizowaną za pośrednictwem

operatora Platformy Dystrybucyjnej, którym jest odpowiednio: na platformie Android - Google Inc., a na

platformie iOS - Apple Inc.

10.2. W przypadku płatności na platformie iOS - Apple Inc. zostanie ona pobrana z konta iTunes Account po

potwierdzeniu zakupu tj. - Nabycia Praw do Utworu lub Subskrypcji Fragmentu na Dziś.

10.3. Realizacja zamówienia następuje bezpośrednio po dokonaniu płatności.

11. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą w szczególności funkcjonowania Aplikacji lub wady

Utworu bądź Fragmentu na Dziś (np. niemożności jego odtworzenia).

11.2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w pkt 1.23

Regulaminu lub na adres poczty elektronicznej apka@bibliaaudio.pl.

11.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

11.3.1. dane pozwalające na identyfikację Użytkownika,

11.3.2. opis przedmiotu reklamacji, tj. zwięzłe przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację (np.

nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji lub wad Utwory) oraz związane z tym oczekiwania

Użytkownika.

11.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed

rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie, wskazując niezbędny zakres

uzupełnienia.

11.5. Usługodawca zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji w możliwie najszybszym czasie, o ile to

możliwe w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo złożonej

reklamacji.

11.6. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca informuje Użytkownika na piśmie lub na adres e-mail

Użytkownika.

11.7. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych oraz w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów

prawa, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo oferowanej Usługi i poufność danych,

którymi administruje, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

11.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek okresowych przerw

technicznych w funkcjonowaniu Aplikacji i świadczeniu Usług, przy czym Usługodawca dołoży wszelkich

starań w celu zminimalizowania dla Użytkowników uciążliwości będących następstwem okresowych

przerw technicznych.

12. DANE OSOBOWE - POLITYKA PRYWATNOŚCI

12.1. W celu zawarcia i realizacji Umowy z Usługodawcą niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych w

postaci: adresu email i hasła.



12.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

12.3. Dane osobowe podane Usługodawcy przez Użytkownika podlegają ochronie prawnej na zasadach

wynikających z RODO i odpowiednich przepisów prawa krajowego.

12.4. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z zawarciem Umowy z Użytkownikiem,

realizacją zamówień i świadczeniem Usług jest Usługodawca.

12.5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania

treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Usługodawcą. Podanie tych

danych jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi oraz sposób jej rozliczenia - w tym

w celu rejestracji i założenia Profilu oraz zawarcia Umowy, rozliczenia dokonywanego poprzez Aplikację

Nabycia Praw do Utworów subskrypcji Fragmentu na Dziś oraz ustalania warunków i okresów

(terminów) korzystania z funkcjonalności Aplikacji (w szczególności Fragmentu na Dziś), (podstawa z

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dane osobowe niezbędne do wykonania umowy).

12.6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla celów rachunkowych i

podatkowych i na potrzeby ewentualnych kontroli (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - dane osobowe

niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

12.7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów realizowanych przez Usługodawcę, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego

własnych usług Usługodawcy; organizowania przez niego konkursów, promocji i innych wydarzeń;

monitorowania świadczonych usług i poprawy ich jakości; zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych

przez Usługodawcę usług; dochodzenia ewentualnych roszczeń Usługodawcy lub obrony przed

roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe niezbędne do celów wynikających z

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

12.8. Usługodawca może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika za zgodą Użytkownika wyrażoną

w odrębnym oświadczeniu dla celów określonych w treści zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO –

zgoda). Od momentu, gdy Użytkownik wyraził zgodę, jego dane osobowe dla celu w niej określonego

przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody do momentu zaprzestania ich przetwarzania na tej

podstawie z jakiegokolwiek powodu, przede wszystkim cofnięcia zgody.

12.9. Usługodawca przetwarzający dane zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony

interesów Użytkowników, których dane dotyczą, a w szczególności zapewni, aby dane te były:

12.9.1. przetwarzane zgodnie z prawem,

12.9.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu

niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa,

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

12.9.3. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację Użytkowników, których dotyczą, w zakresie w

jakim jest to konieczne dla realizacji Umowy oraz nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu

przetwarzania.

12.10. Organizator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez

Użytkownika z Usług (dane eksploatacyjne):

12.10.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 12.3,

12.10.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego

korzystał Użytkownik,

12.10.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

12.10.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

12.11. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane:

12.11.1. członkom personelu Usługodawcy, niezależnie od podstawy zatrudnienia,

12.11.2. firmom, które wspierają Usługodawcę w świadczeniu jego Usług, w tym przede wszystkim podmiotowi

świadczącemu na rzecz Usługodawcy usługi deweloperskie Aplikacji, jak również podmiotom



świadczącym usługi doradcze, księgowe, podatkowe, prawne, informatyczne, archiwizacji i niszczenia

dokumentów, marketingowe, z zakresu doręczania przesyłek i korespondencji,

12.11.3. organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów

prawa.

12.12. Usługodawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień

wynikających z RODO, w tym:

12.12.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich

kopii, prawo do ich poprawiania (uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania), a także prawa do kontroli

przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach opisanych w RODO, w szczególności do

uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, oraz prawo do usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,

12.12.2. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony

danych osobowych,

12.12.3. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów

marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem

bezpośrednim; jeżeli skorzysta z tego prawa, Usługodawca zaprzestanie przetwarzania danych w tym

celu,

12.12.4. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy

przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Usługodawcę lub osobę trzecią. W razie wniesienia takiego sprzeciwu,

Usługodawca przestanie przetwarzać dane Użytkownika w ww. celach, chyba że będzie w stanie

wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są

nadrzędne wobec interesów Użytkownika, jego praw i wolności, lub jego dane będą niezbędne do

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

12.12.5. W każdym przypadku, gdy Usługodawca przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody,

Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; o

sposobie cofnięcia zgody Użytkownik będzie informowany każdorazowo przy jej udzielaniu; cofnięcie

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem.

12.13. W celu realizacji uprawnień wymienionych w pkt 12.12, a także we wszystkich innych sprawach

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem

danych, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem: apka@bibliaaudio.pl.

12.14. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych

osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności

zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub

zniszczeniem.

12.15. Na żądanie Użytkownika oraz w przypadku rozwiązania Umowy Usługodawca usuwa dane osobowe

Użytkownika, za wyjątkiem danych niezbędnych dla udokumentowania zrealizowania Usług oraz

ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

Usług, naruszenie Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa lub czyn niedozwolony. W takim

przypadku dane niezbędne będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, a w

odniesieniu do danych przechowywanych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed

roszczeniami – przez okres wynikający z długości trwania ogólnych terminów przedawnienia roszczeń

liczonych od daty ostatniego Nabycia Praw lub Subskrypcji, przy czym okres ten zostanie przedłużony o

jeden dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych pod koniec terminu przedawnienia i problemów

z doręczeniem.



12.16. Aplikacja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w

plikach cookies, umieszczanych na urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji na czas działania

Aplikacji i później - do momentu ich skasowania – w celu korzystania z Aplikacji, w szczególności

uwierzytelnienia Użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Aplikacji, rozpoznania

urządzenia Użytkownika, zapamiętania i personalizacji interfejsu Aplikacji Użytkownika. Usługodawca

wykorzystuje te pliki do:

12.16.1. możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika w Aplikacji,

12.16.2. tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

12.17. Informacje zawarte w logach systemowych serwerów (np. adres IP) są przez Usługodawcę

wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są

wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z

którego następuje połączenie).

12.18. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. REZYGNACJA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W ZWIĄZKU Z NATYCHMIASTOWYM

SPEŁNIENIEM ŚWIADCZENIA

13.1. Ze względu na fakt, że przedmiotem Umowy jest Nabycie praw do Utworów lub Subskrypcja Fragmentu

na Dziś, stanowiących treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym, a Nabycie praw i

Subskrypcja oznaczają równoczesne spełnienie świadczenia przez Usługodawcę poprzez

natychmiastowe umożliwienie odsłuchiwania Utworów (i pobierania ich w Aplikacji) oraz odsłuchiwania

Fragmentów na Dziś, Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na to, że spełnienie świadczenia przez

Usługodawcę następuje z chwilą Nabycia praw (tj. przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia

od umowy) i skutkuje utratą tego prawa. Brak wyrażenia powyższej zgody uniemożliwia dokonanie

zakupu Utworów bądź subskrypcji Fragmentu na Dziś w Aplikacji.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Usługodawca uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu bez konieczności jej uzasadniania.

14.2. O dokonanych zmianach w Regulaminie Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez

powiadomienia Aplikacji oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Aplikacji. Korzystanie

z Aplikacji po wejściu w życie nowego Regulaminu uzależnione jest od zapoznania się z nim oraz jego

akceptacją podczas logowania się przez Użytkownika do jego Profilu. Niezaakceptowanie zmian

Regulaminu uniemożliwia zalogowanie do Aplikacji i korzystanie z jej funkcjonalności.

14.3. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu przysługuje mu prawo rozwiązania

Umowy. W przypadku korzystania z odpłatnej Subskrypcji, o której mowa w pkt 6.2.3 Regulaminu,

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej ceny za niewykorzystany Okres

Subskrypcji. W przypadku Nabycia Praw do Utworów zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu, Użytkownik

zachowuje licencję na Utwór, o której mowa w pkt 9.3 i następnych Regulaminu i może korzystać z

Utworów w zakresie określonym tą licencją. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w

przypadku zakończenia korzystania z Subskrypcji nieodpłatnej oraz udostępnionych Użytkownikowi

nieodpłatnie Utworów i Nagrań na skutek rozwiązania Umowy.

14.4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu oznaczonym w powiadomieniu.

14.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a

zwłaszcza Kodeksu cywilnego, RODO, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Ustawy o

Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

14.6. Wszelkie treści, w szczególności opisy produktów, zamieszczone w Aplikacji używane są w celach

identyfikacyjnych i mogą być chronione na podstawie przepisów Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach

Pokrewnych.



14.7. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie stosunki prawne wynikające z faktu świadczenia Usług na rzecz

Użytkownika podlegają prawu polskiemu. Usługodawca oraz Użytkownik poddaje się wyłącznej

jurysdykcji sądów polskich w sprawach z zakresu jakichkolwiek postępowań sądowych, sporów czy

powództw wynikających z faktu świadczenia Usług i niniejszego Regulaminu lub z nimi związanych.

Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd

miejscowo właściwym dla siedziby pozwanego.


