Regulamin Dostępu do Usług Płatnych
I. Postanowienia Ogólne
1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na
odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych na stronie www.tvtorun.net przez
Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Toruniu, ul. Tuwima 9, wpisaną do rejestru
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000116913, w imieniu której działa Telewizja Kablowa Toruń z siedzibą
w Toruniu przy ul. B. Głowackiego 2 – zwana dalej „Usługodawcą”.
2. [Definicje] Poniższe pojęcia mają następujące brzmienie (przy czym odniesienia do wyrażeń
w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie):
1) Administrator – Usługodawca właściciel Serwisu, podmiot świadczący usługę udostępnienia
zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników.
2) Serwis Rozliczeniowy – oznacza serwis płatności SMS za Usługi świadczone przez Usługodawcę
na rzecz Użytkowników,
3) Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych i ukończone 18 lat), w tym konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.
4) Płatna Sekcja Usługodawcy – określony materiał filmowy i/lub część (przestrzeń) za opłatą, do
której dostęp oferuje Usługodawca poprzez System w Okresie Ważności Kodu.
5) System – zintegrowany pakiet technologii informacyjnych i komunikacyjnych dostarczony przez
Usługodawcę pozwalający Użytkownikom na dostęp do Płatnych Sekcji stron www Usługodawcy
i pozwalający im na korzystanie z ich usług.
6) Formularz dostępowy - część strony www Usługodawcy podłączona do Systemu, za pomocą
której Użytkownicy mają dostęp do Płatnych Sekcji www Usługodawcy.
7) Serwis – serwis internetowy, do którego dostęp jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość
połączenia z publiczną siecią Internet (m.in. posiada urządzenie mające dostęp do sieci Internet,
przeglądarkę internetową) utworzony i prowadzony przez Usługodawcę w domenie tvtorun.net,
umożliwiający m.in.: korzystanie przez Użytkowników z Usług, za pośrednictwem Systemu.
8) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Serwisu,
określone w Regulaminie, do których Użytkownik uzyskuje dostęp poprzez wysłanie sms-a.
9) Okres Ważności Kodu Dostępu – okres dostępu do Usługi, wybranej przez Użytkownika.

II. Zakres i charakter Usług
1. [Przedmiot Usług] Usługodawca świadczy usługę dostępu do Płatnych Sekcji www Usługodawcy
za pośrednictwem Systemu w celu umożliwienia Użytkownikowi zapoznawania się z ich treścią,

będącą usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r.
o
świadczeniu
usług
drogą
elektroniczną
(Dz.U.nr
144,poz.1204,
z
późn.
zm.), obejmującą możliwość dostępu do Płatnych Sekcji www Usługodawcy na zasadach
określonych w Regulaminie.
2. [Odpłatność Usług] Użytkownik oświadcza, że akceptuje fakt, że dostęp do Usług jest odpłatny
i że Usługi nie będą dostępne dla Użytkownika po upływie Okresu Ważności Kodu Dostępu.
3. [Kod Dostępu] Dostęp do Usług następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika SMS-a o treści
tvtor na jeden z dwóch numerów telefonów:
1) 72051 - koszt wysłania sms-a brutto 2,46 zł
2) 74567 - koszt wysłania sms-a brutto 4,92 zł
4. [Skutki korzystania z dostępu do Usługi] Korzystanie z dostępu do Usług równoznaczne jest
z udzieleniem przez Usługodawcę (jako Licencjodawcę) niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji na
korzystanie z treści Płatnych Sekcji www Usługodawcy wyłącznie dla własnych potrzeb
Użytkownika (jako Licencjobiorcy) zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie,
za pośrednictwem sieci Internet i serwera. Licencja zostaje udzielona na czas określony – okres
ważności kodu dostępu.
5. [Okres Ważności Kodu Dostępu] Bieg Okresu Ważności Kodu Dostępu liczony jest od
momentu otrzymania Kodu Dostępu, po uiszczeniu płatności (wysłania SMS-a) przez Użytkownika,
przez kolejne 24 godziny. Po upływie Okresu Ważności Kodu Dostępu Usługa wygasa, o ile
Użytkownik nie wyśle kolejnego SMS-a, aby uzyskać Kod Dostępu.
III. Zasady korzystania z Płatnych Sekcji www Usługodawcy
1. [Charakter treści Płatnych Sekcji www Usługodawcy] Użytkownik oświadcza, iż jest mu
wiadome, że materiały filmowe Płatnych Sekcji www Usługodawcy, udostępniane Użytkownikowi,
stanowiące przedmiot autorskich praw majątkowych lub uprawnień licencyjnych, podlegają ochronie
na zasadach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
konwencji międzynarodowych.
2. [Zakres możliwości korzystania z Płatnych Sekcji www Usługodawcy] Użytkownik przyjmuje
do wiadomości i akceptuje, że korzystanie z Płatnych Sekcji www Usługodawcy w zakresie
wykraczającym poza zapoznawanie się z ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz zakres
dopuszczalny na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich
za skutkiem w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej. Za takie działanie uznaje się:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechniania materiałów Płatnych Sekcji www
Usługodawcy, a tym samym umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub
rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części,
2) zwielokrotnianie materiałów Płatnych Sekcji www Usługodawcy na nośnikach oraz
rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie opracowań materiałów Płatnych Sekcji www Usługodawcy dokonywanie
i rozpowszechnianie ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami,

5) realizowanie nadań wykorzystujących materiały Płatne Sekcji www Usługodawcy zarówno
w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub
przedmiotami praw pokrewnych.
3. [Oznaczenia handlowe] Oznaczenia handlowe publikowane w Serwisie oraz oznaczenia
handlowe umieszczane w reklamach rozpowszechnianych w Serwisie są zarejestrowanymi znakami
towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie
m.in. ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.
4. [Zakres dozwolonego korzystania] Dozwolone jest korzystanie z materiałów Płatnych Sekcji
www Usługodawcy w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. Uprawnienia
licencyjne do publikacji archiwalnych materiałów Płatnych Sekcji www
reguluje każdy
Usługodawca odnośnie swoich treści odrębnie.
5. [Wykorzystanie materiałów Płatnych Sekcji www Usługodawcy] Jakiekolwiek inne
korzystanie z materiałów
Płatnych Sekcji www Usługodawcy nieobjęte postanowieniami
Regulaminu i wykraczające poza zakres dozwolonego wykorzystania określony przepisami prawa
wymaga zgody udzielonej przez Usługodawcę.
6. [Zastrzeżenie] Użytkownik oświadcza, że jest mu wiadome, że materiały Płatnych Sekcji www
Usługodawcy nie stanowią wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do zachowań Użytkownika i nie
może stanowić podstawy do faktycznych decyzji Użytkownika o charakterze prawnym,
ekonomicznym, w tym inwestycyjnym, lub społecznym z powołaniem się na materiały Płatnych
Sekcji www Usługodawcy.
IV. Zasady płatności i udostępniania Usług
1. [Zamówienie] Usługodawca przyjmuje Zamówienia za pośrednictwem Serwisu przez 24 h na
dobę przez 365 dni w roku. Potwierdzenie Zamówienia ze strony Usługodawcy następuje poprzez
przesłanie Kodu Dostępu na numer telefonu, z którego został wysłany SMS.
2. [Szczegóły Zamówienia] W ramach Zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru materiału na
stronie płatnych sekcji www Usługodawcy, który oznaczony jest jednym z numerów telefonu, na
który należy wysłać sms o treści tvtor wraz z ceną brutto za usługę

V. Cena Pakietu
1. [Ceny Kodów Dostępu] Ceny Kodów Dostępu zamieszczane są na stronie www.tvtorun.net
i zawierają informację o podatku VAT i przedstawione są w złotych polskich (PLN). Płatność za
Kod Dostępu pobierana jest z góry przez operatorów sieci komórkowych przy wysyłaniu SMS-a.

VI. Reklamacje
1. [Reklamacja dotycząca Usług] Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Usług
(pisemnie na adres Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Telewizja Kablowa Toruń, ul.
B. Głowackiego 2 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklama@tvk.torun.pl),
z podaniem danych kontaktowych umożliwiających skontaktowanie się z Użytkownikiem, m.in.

adres zamieszkania, numer telefonu/adres e-mail. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia Usługodawcy. Użytkownik jest zobowiązany do dokładnego określenia
przyczyny reklamacji oraz okresu, w którym ta przyczyna wystąpiła.
2. [Weryfikacja reklamacji] Usługodawca weryfikuje zasadność reklamacji i informuje
Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail wskazany przez Użytkownika lub na adres do korespondencji wskazany przez Użytkownika
w pisemnej reklamacji.
3. [Inne] Usługodawca poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia złożonej przez
Użytkownika reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres do korespondencji
wskazany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji.

VII. Ochrona danych osobowych oraz zgoda na otrzymywanie informacji handlowych
1. [Zgoda – dane osobowe] Użytkownik składający reklamację wyraża zgodę na przetwarzanie
przez Usługodawcę podanych danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celach
reklamacyjnych.
2. [Uprawnienia Użytkownika] Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych
danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
3. [Administrator] Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
VIII. Zakres odpowiedzialności
1. [Zasada Ogólna] Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług wyłącznie w sposób
zgodny z obowiązującym prawem.
2. [Zastrzeżenie] Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych
treści z Płatnych Sekcji stron www Usługodawcy.
3. [Dalsze zastrzeżenie] Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego, krótkotrwałego
zaprzestania działania Serwisu i Systemu wyłącznie ze względu na czynności konserwacyjne
związane z modyfikacją Usług lub awarię sieci internet, lub z innych przyczyn stanowiących siłę
wyższą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Usługodawca zapewni przywrócenie dostępu do Usług
w możliwie najkrótszym terminie.
4. [Dalsze zastrzeżenie] Usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie z Usług sprosta oczekiwaniom
Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji
do zamierzonych celów.
5. [Zakres odpowiedzialności] Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem postępowania Użytkownika,

2) szkody powstałe po stronie Użytkownika wskutek niezrealizowania Usług lub nieprawidłowości
powstałych w czasie ich realizacji, zaistniałe w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu kodeksu
cywilnego,
3) treść reklam i informacji reklamowych, marketingowych oraz o innym charakterze,
zamieszczonych lub przygotowanych przez podmioty trzecie,
4) szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
6. [Obowiązek zapoznania się z Regulaminem] Użytkownik przyjmuje do wiadomości że jest
zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, wyjaśniania z Usługodawcą jakichkolwiek
wątpliwości i kierowania zapytań czy uwag bezpośrednio do Usługodawcy.
7. [Ograniczenie odpowiedzialności] Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, wobec Użytkowników niebędących konsumentami, odpowiedzialność Usługodawcy jest
ograniczona do szkód rzeczywistych.
8. [Skuteczność ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności względem konsumentów]
Względem osób - konsumentów w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego ograniczenia czy
wyłączenia odpowiedzialności, określone w niniejszym artykule są skuteczne wyłącznie w zakresie
określonym przez obowiązujące przepisy prawa.
IX. Postanowienia końcowe
1. [Zmiana Regulaminu] Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu
w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.
2. [Właściwe przepisy] W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się
odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności
i funkcjonowaniu Serwisu. Do Umowy o dostęp do Usług stosuje się polskie prawo.
3. [Wejście w życie Regulaminu] Regulamin obowiązuje od dnia 14.01.2013 r.
4. [Dostępność Regulaminu] Regulamin dostępny jest na stronie Usługodawcy: www.tvtorun.net

