Regulamin usług świadczonych
przez MyWebzz.com sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
1. Postanowienia ogólne
a. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki dostępu oraz warunki świadczenia usług droga
elektroniczną, znajdującą się w zasobie serwisu internetowego www.mywebzz.com, którego
właścicielem jest firma MyWebzz.com sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Słowackiego
17/10, 60-822 Poznań, wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352372, o nr identyfikacji podatkowej NIP: 781-18492-24, REGON: 301397020 (zwaną dalej zamiennie „Usługodawcą” lub „MyWebzz.com sp.
z o.o.”).
b. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r.,
Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
c. MyWebzz.com sp. z o.o. udostępnia nieodpłatnie Regulamin na stronie www.mywebzz.com.
Na żądanie Użytkownika, Regulamin zostanie udostępniony w taki sposób, który umożliwia
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
d. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego
akceptacja, która dokonuje się poprzez rejestrację w Serwisie.
2. Definicje
a. API - zestaw reguł i ich opisów, w jaki sposób następuje komunikacja między systemem
programistycznym serwisu, a komponentami tworzonymi przez Użytkowników.
b. Cennik - aktualnie obowiązujący Cennik opublikowany na stronie www.mywebzz.com,
zawierający listę Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat.
c. Dane lub Zawartość - treści graficzne i tekstowe, takie jak: obrazy wektorowe i rastrowe,
dokumenty, teksty, filmy, animacje, linki, reklamy i inne jakie są przechowywane i przesyłane
w związku z korzystaniem z serwisu www.mywebzz.com.
d. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), a więc informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
e. Domena - unikalny numeryczny adres internetowy identyfikujący urządzenie sieciowe, któremu
przypisana została nazwa domeny wskazana przez użytkownika.
f. Dostawcy zewnętrzni - podmioty trzecie (np. hurtownie zdjęć, clipartów, ikon) współpracujące z
Usługodawcą w zakresie dostarczania zawartości dostępnej w ramach serwisu
www.mywebzz.com.
g. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
h. Konto Użytkownika - indywidualnie przypisane Użytkownikowi konto na serwisie
www.mywebzz.com, powstałe po zarejestrowaniu w systemie MyWebzz.com sp. z o.o.
umożliwiające mu logowanie się do wszystkich Serwisów za pomocą tego samego Loginu i hasła
oraz pozwalające Użytkownikowi korzystanie z Usług. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest
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po wpisaniu poprawnego Loginu i Hasła lub zalogowaniu z użyciem Facebook’owego profilu
użytkownika.
Login - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika na etapie Rejestracji w Serwisie,
umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu.
Odnowienie usług - oznacza zawarcie Umowy o świadczenie Usług na kolejny okres
rozliczeniowy.
Okres rozliczeniowy - podany w Cenniku okres jednego roku lub innego cyklu rozliczeniowego
usług świadczonych w trybie abonamentowym.
Opłata Abonamentowa - opłata uiszczana przez Abonenta tytułem wynagrodzenia Usługodawcy
za świadczenie Usług w danym okresie rozliczeniowym.
Procedura Rejestracyjna - procedura umożliwiająca Użytkownikowi ustanowienie hasła dostępu
do wszystkich Usług, poprzez wpisanie adresu e-mail (Login) oraz wypełnienie pól formularza
rejestracyjnego dostępnego w internecie pod adresem http://www.mywebzz.com/auth/login
i zaakceptowanie Regulaminu.
Przestrzeń dyskowa - ilość miejsca przeznaczona na zawartość Użytkownika, które są
umieszczane w pamięci serwerów usługodawcy (mierzona w MB)
Regulamin - niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług na rzecz Użytkowników
MyWebzz.com sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika indywidualnego
Konta na serwisie www.mywebzz.com (Konto Użytkownika).
Serwis - portal internetowy Usługodawcy, mieszczący się pod linkiem www.mywebzz.com wraz
ze stronami podrzędnymi.
Strona internetowa - zbiór informacji oraz zawartości przechowywanych przez Usługobiorcę
w ramach Przestrzeni dyskowej oraz udostępnianych przez niego za pośrednictwem sieci
Internet.
Subdomena - część adresu internetowego znajdująca się przed adresem głównym
www.mywebzz.com i znajdującą w zakresie domeny głównej.
Transfer - limit ruchu mierzony na warstwie IP w kierunku do i z Serwera z sieci Internet, który
wynika z parametrów wybranego planu taryfowego zamieszczonego na Stronie www
Usługodawcy (mierzona w MB).
Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą
a Użytkownikiem oraz specyfikacją wyszczególnioną w Serwisie oraz Koncie; zawarta z chwilą
Rejestracji w Serwisie - w tym Umowa abonamentowa, do której stosuje się niniejszy Regulamin.
Umowa abonamentowa - umowa o świadczeniu Usług w sposób ciągły, rozliczana cyklicznie
w powtarzających się okresach rozliczeniowych.
System Płatności – system informatyczny działający w internecie podmiotu zewnętrznego
(Payu.pl lub Paypal.pl) obsługujący operacje płatności za Usługę.
Usługi - odpłatne i nieodpłatne usług świadczone w oparciu o Regulamin, za pomocą Serwisów,
polegające na udostępnieniu Użytkownikowi następujących usług wraz z usługami
fragmentarycznymi:
i. Usługa tworzenia i publikacji stron internetowych,
ii. Usługa platformy pośredniczącej w sprzedaży prac Twórców.
Usługodawca - MyWebzz.com sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 17/10,
60-822 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000352372, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 7.200,00 zł, posługującą się nr
NIP: 781-184-92-24, REGON: 301397020.

z. Użytkownik - oznacza podmiot (osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej), który korzysta po przejściu procedury rejestracyjnej i ma
dostęp do konta poprzez Login i hasło, z usług dostarczanych przez Usługodawcę na serwisie
www.mywebzz.com. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną
zdolność do czynności prawnej (małoletni powyżej 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnieni
częściowo), pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego przesłanej
na adres firmy;
aa. Twórca - Użytkownik, który tworzy własną zawartość (np. gotowe strony, komponenty, zdjęcia)
zgodnie z wymogami platformy oraz udostępnia ją do sprzedaży na serwisie www.mywebzz.com.
3. Świadczone usługi
a. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
b. Usługodawca świadczy dwie główne Usługi:
i. Usługa tworzenia i publikacji stron internetowych,
ii. Usługa platformy pośredniczącej w sprzedaży prac Twórców.
3.1. Usługa tworzenia i publikacji stron internetowych
Integralnymi i nierozerwalnymi elementami Usługi tworzenia i publikacji stron internetowych są
następujące Usługi:
a. Dostęp do Konta Użytkownika - Usługa umożliwiająca Użytkownikowi zamawianie i korzystanie
z Usług w Serwisie, modyfikowania parametrów Usług, kontroli rozliczeń z Usługodawcą,
uzyskania informacji dotyczących Usług zamówionych przez Użytkownika w Serwisie,
możliwości wglądu i poprawiania Danych Osobowych;
b. Aplikacja do edycji Stron - Usługa umożliwiająca budowanie i modyfikowanie przez
Użytkownika stron internetowych, projektowania gotowych szablonów stron;
c. Przestrzeń dyskowa - Usługa umożliwiająca przechowywanie danych Użytkownika na serwerze
Usługodawcy, w celu umieszczania na niej tworzonych Stron i zawartych w nich Danych;
d. Transfer danych - maksymalna ilość informacji (mierzona w MB), jaka może być przesyłana
przez łącze w trakcie 1 okresu rozliczeniowego;
e. CMS (Zarządzanie zawartością) - Usługa umożliwiająca modyfikowanie, dodawanie, usuwanie
danych;
f. Menedżer zawartości - Usługa umożliwiająca wyszukiwanie, dodawanie i korzystania
z zawartości Dostawców zewnętrznych oraz Twórców;
g. Subdomena - Usługa polegająca na możliwości korzystania przez Użytkownika z wybranej
nazwy na domenie głównej (np. „nazwamojejstrony.mywebzz.com”);
h. Własna domena - Usługa pozwalająca na podłączenie, użytkowanie własnej Domeny lub zakup
domeny na serwisie, pod którą będzie dostępna w Internecie tworzona przez Użytkownika
Strona;
i. Katalog gotowych Stron www (szablonów) - usługa umożliwiająca przeglądanie i wybór gotowej
Strony www przez Użytkownika do dalszej modyfikacji i publikacji.
3.2. Usługa platformy pośredniczącej w sprzedaży prac Twórców
Serwis udostępnia Twórcom platformę pośrednicząca w sprzedaży prac grafików i programistów,
która jest integralnym i nierozerwalnym elementem Usługi. W skład platformy pośredniczącej
w sprzedaży prac Twórców wchodzą następujące usługi składowe:
a. Dostęp do Konta Twórcy - Usługa umożliwiająca Twórcy zarządzanie sprzedażą tworzonych
prac.
b. Platforma sprzedażowa - aplikacja umożliwiająca sprzedaż prac tworzonych przez Twórców.

c. Moduł ładowania - Usługa umożliwiająca Twórcom umieszczanie na serwisie Zawartości oraz jej
opis.
4. Warunki korzystania z Serwisu
a. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez MyWebzz.com sp. z o.o. za pośrednictwem
Serwisu jest dokonanie uprzedniej Rejestracji w Serwisie i akceptacja Regulaminu.
b. Rejestrując się, Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnego adresu e-mail, który po
zakończeniu procedury rejestracyjnej traktowany będzie jako Login Użytkownika.
c. Usługi są nieodpłatne, o ile przy ich opisie nie zaznaczono inaczej.
d. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia
pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej
zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
e. Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty związane z uzyskaniem dostępu do Usług, w tym
opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do
korzystania z Usług, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji własnego systemu
komputerowego.
f. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
g. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie,
zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym czasie ze strony internetowej www.mywebzz.com.
h. Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z informacji zawartych
w serwisie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U.2006.90.631).
i. MyWebzz.com sp. z o.o. posiada wszelkie prawa majątkowe autorskie do logotypu, nazwy, adresu
internetowego i pozostałych materiałów identyfikacji wizualnej www.mywebzz.com.
j. Wszelkie prawa majątkowe autorskie do zawartości udostępnionej na serwisie
www.mywebzz.com stanowią własność MyWebzz.com sp. z o.o. lub innych podmiotów
współpracujących (Dostawców Zewnętrznych lub Twórców) i jest prawnie chroniona.
k. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą
elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
l. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz baza danych
podlegają ochronie prawnej.
5. Zawarcie umowy i rejestracja
a. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji w Serwisie.
b. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
c. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod
adresem: http://www.mywebzz.com/auth/login lub z użyciem Facebook’owego profilu
Użytkownika.
d. Podczas Rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres poczty elektronicznej,
b) hasło.
e. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń
następującej treści:
i. posiadam zdolność do zaciągania zobowiązań w swoim imieniu/imieniu Użytkownika;
ii. zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się
ich przestrzegać;
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iii. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
iv. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty
elektronicznej, wiadomości od MyWebzz.com sp. z o.o., oraz informacji o utrudnieniach,
zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
v. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez MyWebzz.com sp. z o.o.,
przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie
zmienionych lub uzupełnionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu badania jakości,
zadowolenia i satysfakcji Użytkowników oraz analizy rynku, w tym badań zachowań
i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia
jakości Usług świadczonych w Serwisie;
vi. zostałem poinformowany o celach przetwarzania Danych Osobowych oraz o tym, iż podanie
danych jest dobrowolne, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
Podczas Rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje Login (e-mail użytkownika) i hasło.
Użytkownik w momencie dokonania Rejestracji potwierdza zapoznanie się z Regulaminem,
akceptację wszystkich jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Po przeprowadzeniu Rejestracji w Serwisie następuje utworzenie Konta Użytkownika.
Parametry, rodzaj, charakterystyka oferowanych Usług oraz sposób ich zamawiania, dostępne są
na stronie http://www.mywebzz.com/static/pricelist.
Umowa abonamentowa zawierana jest na czas określony, wyznaczony okresem rozliczeniowym
Usługi wynikającym z Cennika.
Z chwilą rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych kontaktowych w tym
szczególnie adresu e-mail, w celu zapewnienia skutecznej komunikacji z Usługodawcą. Tym
samym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niedochowanie powyższego obowiązku może
skutkować zablokowaniem konta i dostępu do usług włącznie z usunięciem konta Użytkownika
i Usług z nim powiązanych.
Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze
niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług
przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą Danych Osobowych Użytkownika, nie zmieniają
konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek
programów komputerowych, wirusów, Trojanów lub innego złośliwego oprogramowania, nie
ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne
serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika
będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
Umowa wygasa, natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności
sprawy do Działu Obsługi Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego
dostępnego na stronie www.mywebzz.com
Usługodawca nie odpowiada za dane i materiały wprowadzone do jego Serwisu.

6. Płatności
a. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia Usług Płatnych. W przypadku
wprowadzenia Usług Płatnych, świadczone one będą przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika
wyłącznie po złożeniu stosownej dyspozycji i wniesieniu wynagrodzenia.
b. Użytkownik może uiścić płatność w wybranej przez niego, spośród wskazanych przez
Usługodawcę, form płatności, w szczególności za pośrednictwem Systemu Płatności, prowadzony
przez podmioty zewnętrzny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne
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bądź ograniczenia techniczne występujące w trakcie dokonywania płatności z wykorzystaniem
serwisu obsługującego płatności.
Zasady dokonywania płatności przez Użytkowników za pośrednictwem Systemu Płatności:
i. Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby
uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje
realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej
uprawniony posiadacz.
ii. Usługodawca w swoim serwisie udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz transakcji.
Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Płatności za
pośrednictwem Systemu Płatności.
iii. Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Użytkownika i wybraniu
formy płatności za pośrednictwem Systemu Płatności, jest automatycznie przekierowywany
odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę
internetową Systemu Płatności będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym lub na
stronę internetową Partnera Systemu Płatności będącego centrum autoryzacyjnorozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę
internetową Partnera Systemu Płatności będącego bankiem, a w przypadku płatności w
drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Systemu Płatności.
iv. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na
stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami
określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian
w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym
przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
Usługodawca zastrzega prawo do zmiany cen oraz parametrów świadczonych usług.
Zmiana cen w trakcie trwania umowy nie zobowiązuje Użytkownika do uiszczania dodatkowych
wpłat, a Usługodawcę do zwrotów.
Płatność za Usługi można wnieść na wielokrotność cyklu rozliczeniowego.
Kwoty na Fakturach VAT są ustalane na podstawie Cennika Usługodawcy.
Po zrealizowaniu usługi Usługodawca wystawi na rzecz Użytkownika fakturę VAT za świadczone
Usługi na życzenie kupującego.
Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Usługodawcę bez podpisu odbiorcy
na podstawie złożonych zamówień.
Użytkownik w momencie zakupu usługi zobowiązuje się do podania na Koncie Użytkownika
swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą. Dane te są konieczne do wystawienie Faktury
VAT:
i. Użytkownik niebędący Konsumentem: nazwa podmiotu, imię i nazwisko osoby uprawnionej
do reprezentacji podmiotu, adres siedziby i NIP,
ii. Konsument: imię i nazwisko, adres zamieszkania.

7. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Użytkownika
a. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
b. Do współpracy z serwisem www.mywebzz.com wymagane jest od Użytkownika wykorzystanie
komputera lub innego urządzenia teleinformatycznego podłączonego do sieci Internet, a także
oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej oraz przeglądarki stron internetowych (Mozilla
Firefox od wersji 4.0, Internet Explorer od wersji 9.0, Google Chrome) oraz Adobe Flash Player
(od wersji od 10.01).

c. Użytkownik korzystający z usług MyWebzz.com sp. z o.o. w ramach Serwisu znajdującego się pod
adresem www.mywebzz.com zobowiązany jest zapisami niniejszego regulaminu.
d. Użytkownik jest świadomy zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi oraz związanych z nimi
konieczności użycia haseł o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa.
e. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w poufności danych dostępowych oraz dołożenia
najwyższej staranności w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym do Konta
Użytkownika.
f. Zabronione jest przesyłanie, nadawanie, udostępnianie oraz rozpowszechnianie treści lub
zawartości naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, prawa własności
intelektualnej, dobre obyczaje, porządek prawny lub postanowienia niniejszego Regulaminu
przez Użytkownika, a w szczególności:
i. zawierających treści wulgarne, obraźliwe, pornograficzne, dyskryminacyjne, znieważające
lub w inny sposób naruszające dobra osobiste innych osób, nawołujące do wrogości lub
nienawiści; itp.,
ii. naruszających prawa osób trzecich, w tym przede wszystkim prawa własności
intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa do
prywatności itp.; jeżeli Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do korzystania z nich
w tym zakresie.
iii. prowadzących do popełnienia przestępstwa;
iv. zawierających hiperłącza do innych stron internetowych zawierających treści niezgodne
z prawem lub w inny sposób naruszających postanowienia Regulaminu;
v. w sposób negatywny wpływających na pracę Serwisu (spowalnianie, uszkodzenie,
destabilizacja pracy Serwisu);
vi. prowadzących do dystrybucji szkodliwego oprogramowania - takiego jak wirusy, trojany,
robaki, itp.;
vii. prowadzących do nieuprawnionego rozpowszechniania treści chronionych prawem
autorskim;
viii. prowadzących do przekazania Usługodawcy nieprawdziwych Danych Osobowych,
nieprawdziwych danych wskazywanych w toku Rejestracji w Serwisie lub utworzenia Konta
wskazując dane innego podmiotu bez jego pozwolenia.
g. Tym samym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niedochowanie obowiązku określonego
w pkt f może skutkować zablokowaniem konta i dostępu do usług włącznie z usunięciem konta
Użytkownika i usług z nim powiązanych.
h. Obowiązkiem Użytkownika jest terminowe regulowanie płatności wynikających
z wykorzystywania Usług.
i. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki korzystania z usług świadczonych przez
Usługodawcy.
j. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem lub
przeznaczeniem.
k. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
l. W przypadku przekroczenia parametrów zamówionej Usługi, Użytkownik ma prawo do
zamówienia zmiany parametrów Usługi.
m. Jeśli nastąpi przekroczenie parametrów zamówionej Usługi, a Użytkownik nie skorzysta
z możliwości zmiany parametrów Usługi, będzie ona świadczona wyłącznie do parametrów
pierwotnie zamówionych.

8. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługodawcy
a. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań, aby zapewnić nieprzerwane i poprawne
działanie usług oferowanych Użytkownikowi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za
błędy funkcjonowania Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
b. Usługodawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru technicznego nad usługami, a także
zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji usług w przypadku wystąpienia
problemów z działaniem lub konieczności aktualizacji oprogramowania.
c. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
i.
jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu
danych,
ii.
sposób, w jaki będą wykorzystywane Konta i usługi przez Użytkowników,
iii.
skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika na skutek działań
samego Użytkownika,
iv.
przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług personalizowanych, zaistniałe z przyczyn
technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od
Usługodawcy,
v.
zmianę lub utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi
okolicznościami niezależnymi od usług Usługodawcy,
vi.
jakiekolwiek skutki w tym ewentualne straty finansowe wynikające z prowadzenia
domeny Użytkownika lub jej nieprawidłowego funkcjonowania oraz z tytułu
oferowanych usług.
d. Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi w przypadku
stwierdzenia łamania Regulaminu przez Użytkownika.
e. Usługodawca jest uprawniony do wyświetlania na Stronie Użytkowników oznaczenia Serwisu.
Oznaczenie to może zawierać logotyp, nazwę, link do stron Serwisu lub inne dane Usługodawcy.
f. Usługodawca ma prawo do wyboru rodzaju, formy oraz miejsca oznaczenia Strony Użytkownika.
g. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika oraz Dane przekazywane,
przechowywane lub udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Strony działającej
w ramach Serwisu.
h. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niej przez osoby trzecie
roszczeń związanych z przesyłanymi, nadawanymi, udostępnianymi, publikowanymi lub
rozpowszechnianymi w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Strony Użytkownika Danymi.
Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który wykorzystał sporne Dane.
9. Reklamacje
a. Wszelkie reklamacje ze strony Użytkownika spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usług
przez Usługodawcę, powinny być wysyłane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na
adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać Login
Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz opis uzasadniający reklamację.
b. Reklamację składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym zgłaszający dowiedział się o zdarzeniu
stanowiącym przedmiot reklamacji,
c. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
d. Usługodawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 21 dni od jej
otrzymania, wyrażając swoją opinię wraz z uzasadnieniem. W przypadku potrzeby dodatkowych
informacji, Usługodawca zobowiązany jest w ciągu 21 dni od momentu otrzymania reklamacji
poinformować Użytkownika o takiej konieczności.

e. Użytkownik może dochodzić roszczeń wobec Usługodawcy na drodze sądowej dopiero po
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
f. Całkowita kwota wszelkich roszczeń finansowych Użytkownika wobec Usługodawcy nie może
przekraczać wartości wniesionej za Usługi wykupionej przez Użytkownika.
g. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia Usług świadczonych przez Usługodawcę
wynikające z nieznajomości, bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu przez Użytkownika nie
będą rozpatrywane.
h. Wszczęcie procedury reklamacyjnej nie zwalnia Użytkownika z terminowego uiszczenia opłaty
abonamentowej.
10. Polityka prywatności
a. Użytkownicy wyrażają zgodę na nieodpłatne przetwarzanie ich danych dla potrzeb świadczenia
usługi przez Usługodawcę na warunkach określonych przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.
b. Poza wyżej wskazanym przypadkiem, dane Użytkownika mogą być udostępnione wyłącznie
właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i władzy publicznej upoważnionym do dostępu do
nich na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa.
c. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
d. Usunięcie przez Usługodawcę, na wniosek Użytkownika, Danych Osobowych powoduje, iż dalsze
świadczenie Usług przez Usługodawcę staje się technicznie niemożliwe i jest równoważne
z usunięciem konta tego Użytkownika i rozwiązaniem Umowy.
e. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celach:
i. niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz
prawidłowej realizacji Usług, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem;
ii. w celach marketingowych własnych produktów i usług;
iii. badania jakości, zadowolenia i satysfakcji Użytkowników oraz analizy rynku w tym badań
zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby
polepszenia jakości Usług świadczonych w Serwisie.
f. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a nadto
oświadcza, iż udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.
g. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej drogą
elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
h. Usługodawca zobowiązuje się do nie udostępniania danych osobowych osobom trzecim, za
wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa oraz wymaganych do wypełnienia
warunków umowy.
i. Dane gromadzone w systemie są przechowywane przy zastosowaniu wszelkich dostępnych
rozwiązań technicznych zapewniających ich integralność oraz niedostępność dla osób
nieupoważnionych.
j. Użytkownik ma możliwość zmiany danych w każdym czasie. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną
odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych.

11. Subdomena
i.

Podczas tworzenia Strony, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca
daje Użytkownikowi możliwość wyboru Subdomeny dla własnej Strony (np. jankowalski) spośród
dostępnych nazw Subdomen.
ii. Zabronione jest korzystanie z nazw Subdomen naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób
trzecich, dobre obyczaje, porządek prawny lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
a w szczególności zawierających:
i. określenia wulgarne, obraźliwe, dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści;
ii. znaki towarowe, oznaczenia, nazwiska itp, chronione na podstawie obowiązujących przepisów,
jeżeli Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do korzystania z nich w tym zakresie.
iii. Właścicielem Subdomeny pozostaje Usługodawca, który udziela Użytkownikowi nieodpłatnej
licencji na korzystanie z tej Subdomeny na czas trwania Umowy.
iv. Licencja upoważnia do korzystania z Subdomeny wyłącznie w ramach Serwisu.
v. Udzielona Licencja jest niewyłączna, nieprzenoszalna, niezbywalna, z wyłączeniem prawa do
udzielania sublicencji i nie jest ograniczona terytorialnie. Licencja może być wypowiedziana
w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia lub bez zachowania
terminu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień
Regulaminu.
vi. Licencja o której mowa powyżej wygasa najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy.
vii. Użytkownik, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy oraz postanowienia
Regulaminu, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które będą występować na
Stronie korzystającej z wybranej przez niego Subdomeny.
viii. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonany wybór Subdomeny,
k. Usługodawca nie dokonuje badania czy Użytkownik dokonując wyboru subdomeny narusza
prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa. Udzielenie Użytkownikowi licencji na
korzystanie z Subdomeny nie oznacza przyznania Użytkownikowi jakichkolwiek praw związanych
z Nazwą Subdomeny, poza wynikającymi wyraźnie z Regulaminu, ani uznania, że Użytkownik nie
narusza praw osób trzecich.
i.
12. Rejestracja domeny
a. W ramach Konta Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie wyboru i zakupu jednej lub
większej liczby Domen, pod którą może być dostępna Strona, zgodnie ze specyfikacją Konta
podaną za pośrednictwem Serwisu. Katalog domen najwyższego poziomu, w ramach których
możliwe jest dokonanie wyboru Domeny określany jest za pośrednictwem Serwisu.
b. Opłata abonamentowa nie zawiera opłaty za rejestrację i zakup domeny.
c. Użytkownik może dokonać rejestracji i zakupu jednej lub większej liczby domen do jednej strony.
d. Cykl rozliczeniowy Domeny obejmuje jeden rok.
e. Stroną umowy o rejestrację Domeny jest każdorazowo Użytkownik, co oznacza, iż prawa do
Domeny przysługują Użytkownikowi.
f. Informacja o tym, czy dana Domena jest dostępna opiera się na informacjach przekazywanych
przez osoby trzecie i odnosi się jedynie do chwili, w której Użytkownik uzyskał te informacje.
Przydzielenie Użytkownikowi domeny następuje dopiero po rejestracji Domeny i wpisie do bazy
danych właściwego Rejestru.
g. Użytkownik korzystając z uprawnienia wyboru Domeny w ramach oferowanych Usług zleca
Usługodawcy zawarcie z Rejestratorem w imieniu i na rzecz Użytkownika umowy o rejestrację
Domeny we właściwym Rejestrze i w tym zakresie udziela Usługodawcy pełnomocnictwa do

zawarcia przedmiotowej umowy, a w szczególności do zapoznania się i akceptacji postanowień
właściwych regulaminów obowiązujących u danego Rejestratora i w danym Rejestrze. Na prośbę
Użytkownika Usługodawca prześle mu warunki dotyczące rejestracji i utrzymania Domen
obowiązujące u danego Rejestratora i we właściwym Rejestrze.
h. Użytkownik obowiązany jest do podania wszelkich informacji i danych niezbędnych do zawarcia
w jego imieniu i na jego rzecz umowy o rejestrację Domeny wskazanych w formularzu
rejestracyjnym. Niekompletne uzupełnienie formularza rejestracyjnego prowadzi do
niepowodzenia rejestracji Domeny. Kontaktem technicznym związanym z zarejestrowaną
Domeną wskazanym w umowie o rejestrację Domeny jest Usługodawca.
i. Zmiana podanej przez Użytkownika Domeny po jej rejestracji u danego Rejestratora jest
niedopuszczalna. W sytuacji przydzielenia Domeny podanej przez Użytkownika innej osobie,
Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wyboru innej Domeny.
j. Umowa o rejestrację Domeny zawierana jest na czas określony ustalony zgodnie z warunkami
dotyczącymi rejestracji domen obowiązującymi u danego Rejestratora oraz warunkami rejestracji
domen obowiązującymi w danym Rejestrze. Użytkownik korzystający z Konta w odniesieniu do
Strony, do której przypisana jest Domena, w kolejnym Okresie Abonamentowym Strony po
opłaceniu Opłaty abonamentowej może dokonać przedłużenia ważności Domeny. Użytkownik,
który nie opłacił Opłaty abonamentowej na kolejny Okres Abonamentowy Konta może wystąpić
do Usługodawcy pisemnie lub mailowo, do czasu upływu ważności Domeny, o transfer jej do
innego Rejestratora.
k. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonany wybór Domeny.
l. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią związane z Domeną rozstrzygane są bez
uczestnictwa Usługodawcy.
m. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przez Użytkownika warunków
dotyczących rejestracji domen obowiązujących u danego Rejestratora, warunków rejestracji
domen obowiązujących w danym Rejestrze, ani praw osób trzecich w związki wyborem nazwy
i używaniem przez Użytkownika Domeny.
n. Zabronione jest rejestrowanie oraz korzystanie z Domen naruszających w jakikolwiek sposób
prawa osób trzecich, dobre obyczaje, porządek prawny lub postanowienia niniejszego
Regulaminu, a w szczególności zawierających:
i. określenia wulgarne, obraźliwe, dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści;
ii. znaki towarowe, oznaczenia, nazwiska itp, chronione na podstawie obowiązujących przepisów,
jeżeli Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do korzystania z nich w tym zakresie.
o. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcę o:
i. każdym fakcie utraty przez Użytkownika praw do jakiejkolwiek Domeny przypisanej do
stworzonej przez siebie Strony,
ii. wszczęciu postępowania administracyjnego, sądowego lub karnego dotyczącego Domeny
przypisanej do stworzonej przez siebie Strony,
iii. każdym orzeczeniu sądu, w tym także sądu polubownego, oraz decyzji władz dotyczących
Domeny przypisanej do stworzonej przez siebie Strony.
p. Użytkownik jest uprawniony do transferu lub cesji Domeny zarejestrowanej za pośrednictwem
Usługodawcę do innego Rejestratora, zgodnie z regulacjami obowiązującymi u dotychczasowego
i przyszłego Rejestratora oraz regulacjami obowiązującymi we właściwym Rejestrze. O zamiarze
dokonania transferu lub cesji Użytkownik obowiązany jest uprzednio poinformować
Usługodawcę. W przypadku dokonania transferu lub cesji Domeny do Strony przywracana jest
Subdomena wybrana podczas rejestracji Strony. Zarówno transfer jak i cesja Domeny nie
powodują przywrócenia wykorzystanego limitu Domen dostępnych w ramach świadczonych
przez Usługodawcę Usług. W przypadku, gdy z transferem lub cesją Domeny związana jest

konieczność poniesienia opłat na rzecz dotychczasowego i przyszłego Rejestratora, warunkiem
dopuszczalności transferu/cesji jest uprzednie uregulowanie wszystkich związanych z tym
kosztów.
13. Rozwiązanie Umowy, zablokowanie i usunięcie Konta, Danych lub Strony
a. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie bez podania przyczyny.
b. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na wysłanie informacji o wypowiedzeniu umowy
na adres mailowy: contact@mywebzz.com
c. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę może nastąpić w wypadkach wskazanych w Regulaminie
oraz z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
d. W czasie trwania Okresu abonamentowego, w którym zgodnie z Regulaminem Umowa jest
umową zawartą na czas oznaczony, Strona może rozwiązać Umowę wyłącznie w przypadku
naruszenia postanowień Regulaminu przez drugą Stronę. Postanowienia pkt. a-d powyżej nie
znajdują wówczas zastosowania.
e. Zablokowanie lub usunięcie przez Usługodawcę Konta Użytkownika, Danych lub Strony może
nastąpić w sytuacji:
i. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
ii. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników lub
Usługodawcy,
iii. umieszczenia na Koncie Danych mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu,
iv. Rejestracji w Serwisie Użytkownika nie posiadającego pełnej zdolności do czynności
prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, gdy Usługodawca poweźmie
uzasadnione wątpliwości w tym względzie,
f. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Usługodawcę, założenie nowego Konta
wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.
g. Odblokowanie Konta możliwe jest w drodze wniesienia reklamacji, w przypadku pozytywnego jej
rozpatrzenia przez Usługodawcę.
h. Dane usuwane są po upływie 90 dni od dnia rozwiązania Umowy.
14. Zmiana Regulaminu
a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania
przyczyny.
b. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym niezwłocznie
Użytkowników zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację
jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wskazując datę wejścia w życie zmienionego
Regulaminu.
c. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik może do chwili oznaczonej
w zawiadomieniu przesłanym przez Usługodawcę, rozwiązać Umowę likwidując Konto. Jeżeli
Usługodawca nie skorzysta z powyższego uprawnienia, zmieniony Regulamin wchodzi w życie
terminie oznaczonym w w/w zawiadomieniu.
15. Przepisy końcowe
a. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazały się lub stały się nieważne lub
nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. W miejsce
nieważnych lub nieskutecznych postanowień strony wprowadzą nowe postanowienia w pełni
skuteczne. W przypadku braku porozumienia zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.
b. Przeniesienie przez Użytkownika na osobę trzecią praw wynikających z Umowy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Usługodawcy wyrażonej pod rygorem nieważności.

c. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy zawartej między Usługodawcą
a Użytkownikiem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla
siedziby Usługodawcy. Zastrzeżenie to nie znajduje zastosowania w stosunku do Użytkowników
będących Konsumentami.
d. Miejscem świadczenia Usług jest siedziba Usługodawcy.
e. Do stosowania, interpretacji i egzekwowania niniejszego regulaminu oraz umowy zastosowanie
ma prawo polskie. W przypadku sporów związanych z niniejszym regulaminem mają zastosowanie
przepisy prawa polskiego w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
f. Spory prawne powstałe między Usługodawcą a Użytkownikiem, innym niż Konsument, będą
rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd we Poznaniu. W przypadku Użytkowników, będących
Konsumentami sądem właściwym jest sąd właściwości ogólnej w rozumieniu przepisów
regulujących właściwość sądu.
g. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Usługodawcy i od tego dnia
będzie miał zastosowanie do nowo zawieranych lub odnawianych z Usługodawcą umów.

