Regulamin Użytkownika Konsoli Livingmedia
UWAGA: Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z
aplikacji internetowej Konsola Livingmedia.
1. Definicje
Terminy używane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1.1. Livingmedia – Livingmedia Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10/103, 53015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000337623, NIP 899-26-72-898;
1.2. Konsola – aplikacja internetowa udostępniana przez Livingmedia pod aktualnym adresem:
http://konsola.livingmedia.pl oraz pod innymi adresami, stanowiącymi przekierowanie do tego
adresu lub pod adresami, które go zastąpią;
1.3. Użytkownik –osoba uprawniona do korzystania z Konsoli bezpośrednio przez Livingmedia lub
przez podmiot uprawniony do nadawania takich uprawnień na podstawie osobnej umowy,
pozwalającej na nadawania takich uprawnień, identyfikowana za pomoca loginu i hasła;
1.4. Uczestnik – osoba trzecia, uzyskująca dostęp do webcastów transmitowanych za pomocą
Konsoli;
1.5. Regulamin –niniejszy dokument.
2. Akceptacja warunków regulaminu
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkownika z Konsoli.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że rozpoczęcie korzystania z Konsoli oznacza
całkowitą akceptację Regulaminu.
2.2. Livingmedia ma prawo zablokować dostęp do Konsoli Użytkownikom naruszającym niniejszy
Regulamin oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania
dostępu.
3. Zobowiązania Użytkownika
3.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konsoli w sposób zgodny z obowiązującym
prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
3.2. Użytkownik nie jest uprawniony do umożliwiania dostępu do Konsoli jakimkolwiek podmiotom
trzecim.
3.3. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane i rozpowszechniane
przy pomocy Konsoli oraz oświadcza, że ich opublikowanie nie narusza przepisów prawa, ani
prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych, praw ochrony
prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku.
3.4. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim treści, które:
a. zawierają treści obsceniczne lub wulgarne;
b. nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność
państwową, orientację seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują
bezwyznaniowość;
c. propagują ideologię nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną;
d. godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
e. naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub
innych oznaczeń odróżniających lub prawa autorskie i prawa pokrewne;
f. promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych;
g. zawierają informacje naruszające prywatność osób trzecich, w szczególności dane osobowe,
adresy, numery telefonów lub numery kart płatniczych.
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3.5. Livingmedia ma prawo zablokować dostęp do Konsoli Użytkownikom naruszającym warunki
niniejszego Regulaminu. Livingmedia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w
wyniku zablokowania dostępu.
3.6. Konsola jest wyłączną własnością Livingmedia. Użytkownik, podczas korzystania ze
świadczonych przez Livingmedia usług, w tym ich udostępniania Uczestnikom, zobowiązuje się
nie stosować jakichkolwiek mechanizmów pozwalających na nieuprawnioną ingerencję w system
informatyczny Livingmedia lub osób trzecich, w tym Uczestników.
3.7. Użytkownik jest zobowiązany do powiadamiania za pomocą poczty elektronicznej Działu
Wsparcia Technicznego Livingmedia o planowanych webcastach z minimalnym wyprzedzeniem
określonym w osobnej umowie, w przypadku których planowana jednoczesna liczba Uczestników
transmisji może przekroczyć maksymalną liczbę jednoczesnych uczestników przypisaną do konta.
4. Zobowiązania Livingmedia
4.1. Livingmedia informuje, że Konsola została przystosowana do współpracy i przetestowana z
prawidłowo zainstalowanymi i wyposażonymi przeglądarkami Microsoft Internet Explorer (IE), w
wersja przynajmniej 7.0 i Firefox w wersji przynajmniej 3.0. Ponadto komputery Użytkowników i
Uczestników powinny mieć zainstalowaną aktualną wersję Adobe Flash Player oraz włączoną
obsługę javascript w przeglądarce internetowej.
4.2. Z zastrzeżeniem postanowienia punktu poprzedzającego Livingmedia dokłada starań w celu
zapewnienia, aby korzystanie ze świadczonych usług możliwe było dla użytkowników wszystkich
popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, nie
gwarantuje jednakże i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z usług przy ich
użyciu.
4.3. W trakcie korzystania ze świadczonych usług w systemie teleinformatycznym Użytkowników i
Uczestników instalowane są pliki cookies. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług jest
umożliwienie instalacji plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez Livingmedia dla
celów identyfikacji Użytkowników i Uczestników oraz dla celów statystycznych.
4.4. Livingmedia uprawniony jest do dokonywania czasowych wyłączeń systemu informatycznego i
przerw w świadczeniu usług, o których mowa powyżej, w zakresie niezbędnym dla podjęcia i
przeprowadzenia planowanych konserwacji, napraw, instalacji nowych wersji programów
komputerowych i innych elementów systemu.
4.5. Z zastrzeżeniem postanowień punktów poprzedzających Livingmedia nie gwarantuje, że Konsola
będzie działać niezawodnie, w sposób wolny od błędów, oraz że strona internetowa
http://www.konsola.livingmedia.pl będzie zawsze dostępna.
4.6. Livingmedia nie ponosi odpowiedzialności za:
a. treści zamieszczane i publikowane przez Użytkowników;
b. niemożność dostępu do Konsoli lub nienależyte wykonanie świadczeń, jeżeli jest to
spowodowane przyczynami niezależnymi od Livingmedia (siła wyższa, działania lub
zaniechania osób trzecich, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców
łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);
c. za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności
korzystaniem przez niego z Konsoli w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub
Regulaminem;
d. za działania lub zaniechania Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności osób
nieupoważnionych, jeśli zalogowały się do Konsoli używając loginu i hasła Użytkownika,
niezależnie od sposobu wejścia w ich posiadanie.
5. Ochrona danych osobowych
5.1. W zakresie, w jakim utworzenie kont w Konsoli i przyznanie uprawnień Użytkownikom i
Uczestnikom wiąże się z podaniem danych osobowych, Livingmedia jest podmiotem
przetwarzającym dane na zlecenie w rozumieniu art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., dalej jako
„Ustawa”).
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5.2. Dane, o których mowa powyżej, będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług poprzez
Konsolę, w szczególności utrzymania kont Użytkowników w Konsoli i autoryzacji dostępu do
Konsoli.
6. Kontakt i reklamacje
6.1. Wszelkie pytania dotyczące warunków korzystania z Konsoli prosimy kierować do: Livingmedia
Sp z o.o., ul. Karkonoska 10/103, 53-015 Wrocław, tel. 71 339 9293, e-mail:
wsparcie@livingmedia.pl.
6.2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej
na adres: reklamacje@livingmedia.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane
identyfikujące Użytkownika, dane identyfikujące osobę wnoszącą reklamację i jej umocowanie do
wniesienia reklamacji, a także zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03. 2011 roku.
7.2. Livingmedia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wprowadzone
zmiany będą obowiązywały od dnia opublikowania Regulaminu na stronie
http://www.konsola.livingmedia.pl.
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