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Regulamin i polityka prywatności
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Postanowienia wstępne
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod
adresem www.yourday.com.pl („Serwis”) oraz zasady świadczenia usług polegających na możliwości zamieszczania
albumów ze zdjęciami, filmów oraz reklamy firmy a także na możliwości ich oglądania przez innych Użytkowników.
Aby korzystać z www.yourday.com.pl należy mieć dostęp do urządzenia komunikującego się z Internetem oraz
wyposażonego w przeglądarkę internetową.
Serwis świadczy usługi działając zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), oraz w odniesieniu do konsumentów z Ustawą z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
Użytkownicy serwisu
Serwis wyróżnia trzy kategorie użytkowników: Użytkownik, Odbiorca oraz Administrator.
Użytkownik założył swoje konto, które tworzy poprzez rejestrację.
Odbiorca korzysta z albumów ze zdjęciami oraz filmów i reklam firm zamieszczanych przez Użytkownika.
Administrator posiada uprawnienia do weryfikacji zamieszczanych treści, w tym zamieszczanych albumów ze
zdjęciami, filmów i reklam firm, przechowuje dane osobowe Użytkowników, usuwa treści, które nie spełniają
wymogów Regulaminu lub przepisów prawa.
Ogólne warunki korzystania z serwisu
Serwis www.yourday.com.pl umożliwia zamieszczanie albumów ze zdjęciami, filmów oraz reklam firm.
Użytkownicy zamieszczają treści na zasadach ustalonych przez niniejszy Regulamin oraz zgodnie z zasadami prawa
polskiego. Zabrania się zamieszczania treści, które łamią postanowienia niniejszego Regulaminu lub są niezgodne
z obowiązującym prawem.
Użytkownicy zamieszczają treści po uprzednim zarejestrowaniu się. Rejestracja użytkownika polega na wypełnieniu
drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny jest dostępny w zakładce „Rejestracja”.
Rejestracja użytkownika w www.yourday.com.pl wymaga od Użytkownika podania adresu email i hasła. Aktywacja
konta Użytkownika następuje po zatwierdzeniu konta w przesłanym Użytkownikowi mailu potwierdzającym
rejestrację.
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Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadamiać Serwis o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach
korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione, o których powziął wiadomość.
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Użytkownik uznaje, że będzie jedyną osobą odpowiedzialną za wszelkie działania mające miejsce w ramach jego
konta w Serwisie.
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Użytkownicy po zarejestrowaniu mają możliwość zamieszczania albumów ze zdjęciami, filmów oraz reklamy firmy.
Treść albumów ze zdjęciami, filmów oraz reklamy firmy nie może naruszać przepisów prawa polskiego, praw osób
trzecich, zawierać treści obraźliwych, propagujących przemoc, faszyzm, nienawiść, dyskryminację lub inne podobne
cechy oraz nie może naruszać praw autorskich oraz praw własności intelektualnej osób trzecich.
Użytkownik może zamieszczać jedynie własne albumy ze zdjęciami, filmy oraz reklamę firmy.
Zamieszczenie treści nie może naruszać praw osób trzecich, w przypadku naruszenia praw osób trzecich Użytkownik
zgadza się na wszczęcie postępowania karnego, a Administrator ma prawo do przekazania informacji o Użytkowniku
Organom Ścigania.
Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę osób, których wizerunek zawierają zamieszczane przez niego albumy
ze
zdjęciami, filmy oraz reklama firmy na ich ujawnienie w Serwisie, na warunkach ustalonych w niniejszym
Regulaminie.
Użytkownik zamieszczając album ze zdjęciami, filmy, reklamę firmy oświadcza, jest świadom, że ich treści będą
dostępne, widoczne dla innych osób, oraz że wyraża zgodę na ich udostępnianie.
Użytkownik zamieszczając album ze zdjęciami lub filmy ma możliwość ograniczyć dostęp do ich treści innym osobom
poprzez nadanie hasła.
Zamieszczane albumy ze zdjęciami, filmy, reklama firmy może zostać zweryfikowana przez Administratora w każdym
czasie.
Administrator nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w Serwisie albumów ze zdjęciami, filmów, reklamy
firmy. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który je zamieścił.
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14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa zostały zagrożone lub naruszone
poprzez zamieszczenie albumów ze zdjęciami, filmów, reklamy firmy. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi
Użytkownik, który je zamieścił.
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Zawarcie umowy
Do zawarcia umowy o świadczenie usług dochodzi z chwilą akceptacji warunków niniejszego Regulaminu przez
Użytkownika.
Wypowiedzenie umowy
Umowa będzie obowiązywać do czasu jej wypowiedzenia przez Użytkownika lub przez Serwis w sposób przewidziany
poniżej.
Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika jest możliwe w każdym czasie, poprzez zawiadomienie Serwisu
o rozwiązaniu umowy. Zawiadomienie należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy Serwisu.
Serwis ma prawo wypowiedzieć w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym umowę wiążącą Serwis
z Użytkownikiem, w przypadku gdy Użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienia Regulaminu.
Serwis ma prawo wypowiedzieć umowę wiążącą Serwis z użytkownikiem za pomocą drogi elektronicznej, jeżeli
świadczenie Usług na rzecz użytkownika, zdaniem Serwisu przestało być opłacalne z handlowego punktu widzenia.
Okres wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni.
Zarządzanie publikowanym ogłoszeniem
Użytkownik ma prawo do modyfikacji oraz usunięcia publikowanego przez siebie albumu ze zdjęciami, filmów,
reklamy firmy w każdym czasie. Wyżej wymienione działanie będzie możliwe po uprzednim kontakcie
z Administratorem za pomocą drogi elektronicznej.
W przypadku modyfikacji albumu ze zdjęciami, filmów, reklamy firmy, ogłoszenie może podlegać weryfikacji przez
Administratora pod kątem zgodności z Regulaminem oraz przepisami prawa.
Administrator wstrzyma publikację albumu ze zdjęciami, filmów, reklamy firmy, w sytuacji gdy zostanie stwierdzone,
że ich treść łamie zasady Regulaminu lub przepisów prawa.
Publikowane albumy ze zdjęciami, filmy, reklama firmy są zamieszczane w Serwisie na podstawie losowego wyboru.
Publikowane albumy ze zdjęciami, filmy, reklama firmy muszą być zgodne ze stanem faktycznym i zawierać treści
prawdziwe.
Opłaty
Zamieszczenie album ze zdjęciami, filmów, reklamy firmy w Serwisie nie podlega opłacie.
Serwis nie pobiera opłat za założenie konta Użytkownika.
Bezpłatna publikacja album ze zdjęciami, filmów, reklamy firmy następuje na dzień następny roboczy po ich dodaniu
przez Użytkownika. Dzień roboczy oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy,
przypadających w te dni.
Album ze zdjęciami, filmy, reklama firmy są opublikowane w Serwisie po akceptacji warunków niniejszego
Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji Administratora.
Prawa autorskie i licencja
Obowiązkiem Użytkownika jest powstrzymywanie się od wszelkich działań, które mogą narazić Serwis na szkodę bądź
też naruszających prawa Serwisu.
Odpowiedzialność względem osób trzecich oraz Administratora, za wszelkie szkody powstałe w związku z publikacją
albumu ze zdjęciami, filmów, reklamy firmy, oraz korzystaniem przez Administratora z treści w ramach udzielonej
przez Użytkownika licencji, ponosi wyłącznie Użytkownik.
Użytkownik oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w Serwisie w ramach albumów ze
zdjęciami, filmów, reklamy firmy treści chronionych prawem autorskim oraz, że udzielenie licencji i korzystanie przez
Serwis z treści zgodnie z warunkami licencji nie będzie naruszać praw osób trzecich.
Użytkownik zamieszczając albumy ze zdjęciami, filmy, reklamę firmy oświadcza, że udziela Administratorowi
niewyłącznej, nieodpłatnej i nieodwołalnej licencji, na korzystanie z ich treści. Licencja udzielana jest na czas
nieokreślony.
Licencja upoważnia Administratora do korzystania z treści albumów ze zdjęciami, filmów, reklamy firmy na
terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz poza jej granicami, w następujących obszarach: utrwalania
i powielania treści, przy użyciu dostępnych technik, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których
treści utrwalono, w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony: publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
info@yourday.com.pl
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Administrator ma prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z treści albumów ze zdjęciami, filmów, reklamy
firmy.
Licencja upoważnia Administratora do korzystania z treści albumów ze zdjęciami, filmów, reklamy firmy w ramach
Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia jego prawidłowego działania, a także w celu informowania, promocji
i reklamy Serwisu przez osoby trzecie. Prawo do korzystania z treści albumów ze zdjęciami, filmów, reklamy firmy
trwa pomimo usunięcia ogłoszenia Użytkownika z Serwisu.
Wymagania techniczne
Serwis funkcjonuje za pośrednictwem przeglądarek Internet Explorer od wersji minimum 9 (Internet Explorer 9,
Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Firefox, Safari, Opera, Chrome).
Rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 320x480 pikseli lub wyżej, Serwis jest responsywny- treści są
dostępne na tabletach i smartfonach.
Prawidłowa funkcjonalność strony Serwisu jest dostępna po uruchomieniu przez Użytkownika funkcji języka
JavaScript w przeglądarce internetowej Serwisu.
Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownik Serwisu powinien posiadać
adres e-mail i dostęp do programu do obsługi poczty elektronicznej.
Przetwarzanie danych osobowych
Korzystanie z danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do realizacji świadczonych przez Serwis usług.
Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu wyraża, zgodnie z polską ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, zgodę na:
a. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych
osobowych Użytkownika przez Serwis w zakresie niezbędnym do świadczenia usług
b. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych
osobowych Użytkownika przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych;
c. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych
osobowych Użytkownika przez Serwis w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników
w celu polepszenia jakości świadczonych przez Serwis usług.
Zgodę na wykorzystanie danych osobowych Użytkownik wyraża poprzez założenie konta za pomocą formularza
rejestracji oraz poprzez formularz zamieszczenia albumu ze zdjęciami, filmu, reklamy firmy .
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Użytkownika obejmuje także zgodę na wykorzystanie
danych osobowych w przyszłości jeżeli nie zmienia się cel ich przetwarzania.
Użytkownik przekazuje dane osobowe Serwisowi dobrowolnie.
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania w każdym czasie oraz
zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Serwis dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności, aby
dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane, a także by były przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których
dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Serwis, jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji, działa zgodnie z polskim art. 40 Ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
Administrator gromadzi i przechowuje zapytania HTTP kierowane do jego serwera, zgodnie z praktyką przyjętą przez
większość funkcjonujących Serwisów www.
Dane osobowe Użytkownika, opisywane przez Regulamin, są niezbędne do świadczenia przez Administratora usług
Serwisu, są przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do prowadzenia Serwisu i są przetwarzane w sposób
zgodny z niniejszym Regulaminem.
Dane osobowe są gromadzone i przechowywane wyłącznie w systemie informatycznym.
Administrator sam wykonuje czynności Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora zostały upoważnione wyłącznie osoby posiadające
stosowne upoważnienie Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania
danych osobowych.
Administrator ma ponadto dostęp do danych osobowych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym oraz
w formularzach dodawania albumu ze zdjęciami, filmu oraz reklamy firmy. Podanie wyżej wymienionych danych jest
zawsze dobrowolne.
Reklamacje
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres e-mali: info@yourday.com.pl
W treści reklamacji należy podać: imię i nazwisko, a także należy wskazać czego dotyczy reklamacja.
info@yourday.com.pl
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Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
W przypadku nie podania przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych, termin rozpatrzenia reklamacji
rozpoczyna bieg po uzupełnieniu brakujących danych.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, Administrator dokona należnych zmian.
W przypadku częściowego uwzględnienia reklamacji Administrator dokona należnych zmian.
Kontakt
Kontakt z Administratorem www.yourday.com.pl jest możliwy pod następującym adresem mailowym:
info@yourday.com.pl, który stanowi również adres składania ewentualnych reklamacji, a także pod telefonem
+48 535151610. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
XII Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr
144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawa z dnia 02 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800, z późn. zm.),ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz inne właściwe ustawy.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem i obowiązuje od dnia
opublikowania albumu ze zdjęciami, filmu, reklamy firmy w Serwisie.
Regulamin może ulec zmianie. O zmianach regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od treści Regulaminu tylko na korzyść Użytkownika.
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