I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Serwis Superstacja.tv (zwany dalej Serwisem) jest wyłączną własnością spółki
Superstacja Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04028 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
227371 z kapitałem zakładowym w wysokości 40.000.000 PLN pokrytym w całości zwanej w dalszej części Superstacją.
2. Regulamin określa zasady korzystania oraz prawa i obowiązki Użytkownika i
Superstacji związane z oferowaniem i z korzystaniem z Serwisu. Regulamin
opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144,
poz. 1204 z późn. zm.) i innych obowiązujących przepisów.
3. Funkcjonowanie Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
4. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne i faktyczne podstawy
korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik, z chwilą podjęcia czynności zmierzających
do korzystania z Serwisu, potwierdza, że akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje
się do przestrzegania jego postanowień.
5. Przed skorzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
II. DEFINICJE
1. Serwis– serwis internetowy o charakterze rozrywkowo-informacyjnym dostępny pod
adresem domenowym www.superstacja.tv do którego odpowiednie prawa posiada
Superstacja Sp. z o.o.. Serwis jest skomunikowany z portalami społecznościowymi:
2. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która ukończyła 18 lat.
3. Materiały – wszelkie treści prezentowane w Serwisie, lub do których Serwis
przekierowuje Użytkownika, w tym także utwory audiowizualne, oraz treści
multimedialne przesyłane przez Użytkowników do Serwisu.
4. Supernews - usługa Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi przesyłanie do serwisu
Materiałów, których autorem jest Użytkownik.
III. ZASADY OGÓLNE
1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
2. Serwis umożliwia:
a.
oglądanie zamieszczonych w serwisie Materiałów i odpowiednie korzystanie z
innych dostępnych w Serwisie multimediów,
b.
zamieszczanie komentarzy dotyczących Materiałów,
c.
przesyłanie Materiałów przy pomocy usługi Supernews

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w
Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami
niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety w Internecie, a w szczególności do:
a.
nie używania w komentarzach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących
lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z
dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, zawierających treści,
rasistowskie, pornograficzne, dyskryminujące ze względu na pochodzenie lub
orientację seksualną oraz dyskryminujące na tle religijnym lub etnicznym,
propagujące nienawiść rasową lub propagujące przemoc;
b.
działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;
c.
nie umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub
zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym;
d.
nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności
Serwisu.
2. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie Materiałów nie oznacza nabycia przez
użytkowników jakichkolwiek praw do tych Materiałów.
3. Użytkownik w szczególności nie ma prawa do:
a.
dokonywania, m.in. w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz
transmitowania elektronicznie lub w inny sposób zawartości Serwisu lub jego części, a także
poszczególnych Materiałów udostępnianych na stronach Serwisu;
b.
publicznego odtwarzania bądź jakiejkolwiek innej formy publicznego
rozpowszechniania albo udostępniania Materiałów zamieszczonych w Serwisie.
4.
Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz zamieszczonych w nim Materiałów
wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, określonego przez przepisy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz inne odpowiednie przepisy, przy czym takie
korzystanie nie może naruszać prawa do korzystania z Materiałów przez Superstację
Sp. z o.o. lub godzić w interesy Superstacji Sp. z o.o. lub podmiotów, których Materiały są
udostępniane na stronach Serwisu.
5.
Użytkownicy mają prawo umieszczać komentarze dotyczące zamieszczonych w
Serwisie Materiałów.
6.
Użytkownicy mają prawo przesyłać Materiały multimedialne, do Superstacji przy
użyciu narzędzi umieszczonych w Serwisie, w tym usługi Supernews
7.
Udostępniając informacje lub Materiały multimedialne do Serwisu, Użytkownik
oświadcza, iż:
a.
posiada uprawnienia, zgody/zezwolenia lub licencje wymagane przepisami prawa do
publicznego udostępniania (rozpowszechniania) materiałów za pośrednictwem Serwisu oraz
w innych mediach, a publiczne udostępnianie (rozpowszechnianie) nie spowoduje
naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b.
posiada prawo do rozpowszechniania wizerunków i głosów (osób) utrwalonych w
przesyłanych Materiałach i wyraża zgodę na ich publikacje i rozpowszechnianie przez
Superstację Sp. z o.o.,
c.
wyraża zgodę na oznaczanie Materiałów przez Superstację za pomocą Imienia i
Nazwiska lub Pseudonimu lub NICKA lub nazwy lub źródła pochodzenia w sposób podany
przez Użytkownika i przesłanych do Superstacji Sp. z o.o.,

d.
w przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Superstacji,
odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do rozpowszechnionych danych, informacji,
wizerunku, głosu i/lub Materiałów multimedialnych/audiowizualnych, przesłanych przez
Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Superstację od jakiejkolwiek
odpowiedzialności w tym zakresie (m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli i
uczestnictwo w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych, a także
zapłatę ewentualnie zasądzonych odszkodowań/kar, opłat licencyjnych lub wynagrodzeń
autorskich.
8.
Jakiekolwiek inne niż dozwolone stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu bądź
obowiązujących przepisów prawa, korzystanie z Materiałów (audiowizualnych)
multimedialnych udostępnianych na stronach Serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody
Superstacji Sp. z o.o. udzielonej na piśmie jest zabronione. Jakiekolwiek naruszenie praw
Superstacji Sp. z o.o. (lub podmiotów, których Materiały są udostępniane na stronach
Serwisu) skutkować będzie odpowiedzialnością Użytkownika przewidzianą przez prawo.
9.
Użytkownik przesyłając do Serwisu Materiały multimedialne, udziela nieodpłatnej
nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na ich wykorzystywanie przez Superstację Sp.
z o.o. na następujących polach eksploatacji:
- utrwalenie we wszelkich technikach/systemach/rodzajach zapisu na wszelkich nośnikach
zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośnikach światłoczułych, drukarskich itp.
- przepisywanie utrwaleń zapisów na inną technikę/system/rodzaj zapisu/nośnik, w tym
nośniki zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośniki światłoczułe, w nieograniczonej ilości
nośników;
- zwielokrotnianie zapisów, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, na wszelkich nośnikach,
wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, światłoczułego, drukarskiego,
reprograficznego, cyfrowego;
- wymiana nośników, na których Materiał utrwalono oraz wprowadzanie zapisów Materiału
do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych
w rodzaju Internet oraz udostępnianie ich zapisów (plików) korzystającym z takich sieci
na całym świecie, w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, w miejscu i czasie
przez nich wybranych, w tym w systemie VOD, udostępniania przez witryny www i portale
internetowe, P2P i inne protokoły udostępniania i/lub wymiany plików;
- wielokrotne rozpowszechnianie (nadawanie i reemitowanie) za pomocą wizji i fonii
przewodowej i bezprzewodowej, także stereofonicznie i w High Definition, przez stacje
naziemne i za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach tzw. “platform cyfrowych” na
całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji (w tym także
nadawanie w sieci Internetu we wszelkich formułach - “on demand”, “pay per view”,
swobodnie dostępnej dla korzystających itp.; rozpowszechnianie w zamkniętych obiektach,
statkach, samolotach itp.);
- wprowadzanie do obrotu nośników zapisu (wszelkiego rodzaju, w tym VCD, DVD, kasety
video, pliki cyfrowe itd.) oraz nośników zapisu ścieżki dźwiękowej audycji i jej fragmentów
(wszelkiego rodzaju, w tym CD, kasety magnetofonowe, pliki cyfrowe itd.) w nieograniczonej
liczbie egzemplarzy oraz ich użyczanie i najem;
- zezwalanie na zasadzie wyłączności na nadawanie przez inne organizacje telewizyjne,
w tym na rozpowszechnianie w sieciach kablowych i platformach cyfrowych oraz w sieciach
telekomunikacyjnych i w sieciach powszechnie dostępnych w rodzaju Internetu;
- publiczne wyświetlanie, odtwarzanie i wystawianie.

10. Użytkownik przesyłając Materiał do Serwisu wyraża zgodę na jego archiwizowanie w
zasobach Superstacji Sp. z o.o. i wykorzystywanie go w celach promocyjnych Superstacji
Sp. z o.o. i podmiotów powiązanych.
11. Użytkownik przesyłając Materiał do Serwisu wyraża zgodę na opracowanie Materiału
poprzez jego skracanie, przerabianie, łączenie z innymi utworami na polach eksploatacji
wskazanych powyżej.
12. Superstacja Sp. z o.o. uzyskuje również prawo do zezwalania na zasadzie wyłączności na
wykonywanie autorskich praw majątkowych do utworów zależnych na wyżej
wymienionych polach eksploatacji. Superstacja Sp. z o.o. uzyskuje również prawo do
udzielania sublicencji.
V. PRAWA I OBOWIĄZKI SUPERSTACJA SP. Z O.O.
1. Superstacja Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
a.
sposób korzystania z Serwisu i Materiałów przez Użytkowników;
b.
treść komentarzy i oceny umieszczane przez Użytkowników;
c.
skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem
Serwisu,
2.
Superstacja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
a.
natychmiastowego usunięcia komentarza Użytkownika bez uprzedniego
powiadomienia, w przypadku gdy komentarz może naruszać obowiązujące przepisy prawa
oraz godzić w zasady współżycia społecznego, lub zawierać treści wulgarne, powszechnie
uznane za obelżywe, rasistowskie, pornograficzne, dyskryminujące ze względu na
pochodzenie lub orientację seksualną lub dyskryminujące na tle religijnym lub etnicznym
propagujące nienawiść rasową lub propagujące przemoc;
b.
decydowania o tym, które Materiały przesłane przez Użytkownika zostaną
opublikowane w Serwisie bez obowiązku informowania o takiej decyzji Użytkownika,
c.
czasowego całkowitego lub częściowego zaprzestania świadczenia usługi Serwisu lub
elementów Serwisu, po uprzednim zamieszczeniu stosownej informacji na stronie Serwisu.
3. Superstacja Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w celu
realizacji usług Serwisu na rzecz Użytkowników, jednakże nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w dostępności Serwisu wynikające
z niezależnych od Superstacji Sp. z o.o. przyczyn, w szczególności siły wyższej przez którą
rozumie się m.in. zdarzenie zewnętrzne, niespodziewane i przemożne oraz działania lub
zaniechania operatorów sieci telekomunikacyjnych, operatorów sieci nadawczych,
operatorów płatności i dostawców energii elektrycznej oraz niezbędnych czynność
konserwacyjnych mających na celu zapewnienie właściwego (lub poprawy) funkcjonowania
Serwisu..
VI. DANE OSOBOWE
1. Użytkownik korzystający z usługi Supernews jest obowiązany do podania swojego adresu
mailowego i numeru telefonu kontaktowego, które zostaną ewentualnie wykorzystane
wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem, w związku z nadesłanym
Materiałem. Podanie przez Użytkownika innych danych (Imienia i Nazwiska, Pseudonimu,
Adresu, nr PESEL) jest w pełni dobrowolne, a dane te nie będą wykorzystywane przez

Superstację Sp. z o.o. w jakikolwiek sposób i nie będą w jakikolwiek sposób
utrwalane/przetwarzane.
2. Użytkownik może korzystać z pozostałych Usług Serwisu anonimowo.
3. Niektóre funkcje Serwisu mogą być dostępne jedynie dla Użytkowników korzystających z
portali społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itd.
VII. REKLAMACJE
1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w
sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@superstacja.tv
lub listownie na adres: Superstacja Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028
Warszawa z dopiskiem „reklamacja”.
3. Superstacja Sp. z o.o. ma 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji na jej
rozpatrzenie.
4. Superstacja zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3.
Superstacja Sp. z o.o. zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania
od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez
Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
5. Superstacja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez
odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości regulaminu,
niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na
bieżąco za pośrednictwem Serwisu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Superstacja Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika danych
spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych niezależnych od Superstacji Sp. z o.o.,
takich jak awaria komputera Użytkownika, jego oprogramowania oraz brak dostępu do
sieci Internet z przyczyn leżących po stronie operatorów sieci telekomunikacyjnych,
operatorów sieci nadawczych, operatorów płatności i dostawców energii elektrycznej.
2. Superstacja Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
- brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie,
- wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika, w związku z naruszeniem przez
niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu, usunięcie poszczególnych plików,
ograniczenie możliwości korzystania z poszczególnych usług lub funkcjonalności Serwisu,
- treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu.
3. Superstacja Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez
Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w
szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby
trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane Serwisem prosimy kierować na adres:
internet@superstacja.tv .Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników
postanowień
niniejszego
Regulaminu
prosimy
kierować
na
adres:internet@superstacja.tv
5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika komputera z
dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
6. Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczne ustalenie w
ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej
transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji JavaScript. "Cookie" to krótki plik
tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego Użytkownik łączy się z
serwisem, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator systemu
komputerowego. "Cookie" w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby
odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką
identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo
telekomunikacyjne zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika
jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem
działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku
Nieudostępnienie ich bądź skasowanie plików cookies może spowodować
utrudnienia w korzystaniu z Usługi, za co Superstacja Sp. z o.o. nie odpowiada.
Superstacja Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez
Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych.
Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją
serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej
użytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, Superstacja Sp. z o.o. może zostać
zobowiązana do udostępnienia informacji w tym w szczególności numeru IP
komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie
prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
IX. ZMIANY REGULAMINU
1. W sprawach nieunormowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
w szczególności – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją usługi Serwisu podlegają kognicji
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Superstacji Sp. z o.o.
3. Superstacja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego
Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyn, związanych z
technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym m.in.
w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
4. Superstacja Sp. z o.o. zobowiązuje się do informowania Użytkowników o
ewentualnych zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji widocznej w
ramach korzystania z Serwisu. Aktualny tekst Regulaminu publikowany będzie w
Serwisie w zakładce „Regulamin” oraz dostępny w siedzibie Superstacji Sp. z o.o.
Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu opublikowanych zmian w

Regulaminie równoznaczne jest z wyrażeniem akceptacji i zgody na dalsze
korzystanie z Serwisu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2014 roku.

