Regulamin serwisu internetowego Telewizji STK
§1
Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu
internetowego pod adresem: http://telewizjastk.pl i innymi*. Postanowienia Regulaminu oraz
ewentualnych aneksów i załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami
prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają
prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres
odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami
udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do
korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem
przeglądania Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Regulamin niniejszy
znajduje zastosowanie do wszystkich usług Serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych
regulaminów poszczególnych usług, dostępnych na stronach danej usługi nie stanowią inaczej.
§2
Definicje
Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy
rozumieć w następujący sposób:
• Regulamin - niniejszy regulamin;
• Serwis - serwis internetowy Telewizji STK znajdujący się pod adresem internetowym:
http://telewizjastk.pl stanowiący platformę internetową, administrowaną przez
Swarzędzką Telewizję Kablową z siedzibą w Swarzędzu, na którą składa się m.in. kompleks
usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
• Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Swarzędzka
Telewizja Kablowa sp. z o.o. Z siedzibą w Swarzędzu (kod poczt. 62-020) przy os.
Kościuszkowców 13, REGON: 631030076, NIP: 951-00-57-883;
• Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, która skutecznie jest w stanie
przeglądać zawartość strony internetowej;
• Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę
danego Użytkownika, przekazywanych automatycznie do Serwisu, które nie są
prezentowane osobom trzecim i nie posiadają danych osobowych Użytkownika;
§3
Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu
1. Administratorem Serwisu jest Swarzędzka Telewizja Kablowa sp. z o.o. z siedzibą w
Swarzędzu przy os. Kościuszkowców 13.
2. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści
informacyjnych, rozrywkowych i multimedialnych.
3. Do korzystania z niektórych usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń
pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów
internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z
najnowszych wersji przeglądarek internetowych , z włączoną obsługą plików "cookies”).
4. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości
funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej
stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy
Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie
działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny),
dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.5. Strony internetowe Serwisu działają w
oparciu o technologię plików "cookies". Zasady
wykorzystywania plików „cookie” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności
dostępnej w stopce strony.

§4
Usługi
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość przeglądania zasobów materiałów
filmowych, należących do Swarzędzkiej Telewizji Kablowej.
2. Przeglądanie zasobów Serwisu może być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy
czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie
ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
3. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno
już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany
(rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Powyższe może być uzależnione od
wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z
postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.
4. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i
przyczynach zmian.
§5
Zasady
Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub
poszczególnych usług dodatkowych do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to
wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
a) rozpowszechnianie treści Serwisu bez uzgodnienia z Administratorem;
b) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara
się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych
podmiotów trzecich;
§6
Reklamacje
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez
zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając
wiadomość na adres redakcja@telewizja-swarzedz.pl.
2. W sposób, o którym mowa w pkt. 1 reklamuje się poszczególne usługi świadczone w
Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej
usługi, z którą reklamacja jest związana.
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega
sobie prawo 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 lub
bezpośrednio przez Administratora.
4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby
trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie
właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji.
§7
Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność
1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność
Administratora za:
a) wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o iletakie
działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z
jego przeznaczeniem;
b) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
c) wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez
niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za usunięcie
poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub
funkcjonalności Serwisu;

d) utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora,
spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania
osób trzecich.
2. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu
udzielonych zgód i oświadczeń, danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym osobom
trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o
podejmowaniu wszelkich starań, aby dane te były strzeżone właściwie, a w szczególności
w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i
rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jej
pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nie leżące po stronie
Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników
lub osób trzecich.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego
wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu
jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego
uprzedzania o tym Użytkowników.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o
Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób
podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
6. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie,
rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach
informacji, danych, materiałów multimedialnych lub innych treści z Serwisu, za wyjątkiem
przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
7. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jej
płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się
odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z
możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających
prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych
podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o
przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości
rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem
rzeczywistym, anonimowość itp.).
8. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich
swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania
jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
9. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do
Administratora pod adres e-mail p.polczynski@telewizja-swarzedz.pl.
§8
Zmiany Regulaminu
1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany
będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu zapośrednictwem
Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych
w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie
zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi
bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien
powstrzymać się od przeglądania Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o
takiej decyzji.

§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy
kierować na adres redakcja@telewizja-swarzedz.pl
2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 19 września 2014r.

* - wszystkie domeny, którymi administruje Telewizja STK, które przekierowują Użytkownika bezpośrednio lub
pośrednio do Serwisu.

