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Regulamin serwisu internetowego Ludzie Wolności   

   

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO TVN 

 

 

§ 1.  Postanowienia wstępne 

 

1. Niniejszy Regulamin Serwisu ludziewolnosci.pl określa szczegółowe zasady świadczenia 

przez Administratora tj. TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-952) przy ul. 

Wiertniczej 166, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213007, NIP: 951-

00-57-883, Usług w Serwisie ludziewolnosci.pl zlokalizowanym pod adresem 

internetowym ludziwolnosci.pl. 

  

2. Regulamin serwisu ludziwolnosci.pl  stanowi Załącznik do Regulaminu, o którym mowa w § 

2 pkt 2 niniejszego dokumentu i łącznie z nim określa zasady świadczenia przez 

Administratora Usług w Serwisie ludziwolnosci.pl . 

 

3. Zasady korzystania z Serwisu są udostępniane nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod 

adresem internetowym https://redir.atmcdn.pl/https/o2/tvn/web-

content/m/p120/f/9aa42b31882ec039965f3c4923ce901b/520a1e88-df38-11e3-9fa9-

0025b511229e.pdf  w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie 

Regulaminu. 

 

4. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Zasady 

wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności 

dostępnej pod adresem internetowym http://s.tvn.pl/pdf/polityka_prywatnosci.pdf  
 

5. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług dostępnych w Serwisie 

 

6. Postanowienia Regulaminu 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. 

 

7. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Regulaminie, należy rozumieć pod tym 

pojęciem Regulamin  

 

 

§ 2.  Definicje 

 

Wszelkie wyrazy  pisane  wielką  literą,  których  znaczenie  zostało  zdefiniowane  poniżej,  

należy rozumieć w następujący sposób:  

  

§ 3.  Definicje 

 

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie, a te wyrazy 

pisane wielka literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w 

następujący sposób: 

https://redir.atmcdn.pl/https/o2/tvn/web-content/m/p120/f/9aa42b31882ec039965f3c4923ce901b/520a1e88-df38-11e3-9fa9-0025b511229e.pdf
https://redir.atmcdn.pl/https/o2/tvn/web-content/m/p120/f/9aa42b31882ec039965f3c4923ce901b/520a1e88-df38-11e3-9fa9-0025b511229e.pdf
https://redir.atmcdn.pl/https/o2/tvn/web-content/m/p120/f/9aa42b31882ec039965f3c4923ce901b/520a1e88-df38-11e3-9fa9-0025b511229e.pdf
http://s.tvn.pl/pdf/polityka_prywatnosci.pdf
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1) Administrator  -  podmiot  zarządzający  i  prowadzący  Serwis,  którym  jest  TVN  S.A.  

z siedzibą  w  Warszawie  (kod  poczt.  02-952)  przy  ul.  Wiertniczej  166,  

zarejestrowana  w rejestrze  przedsiębiorców   Krajowego  Rejestru  Sądowego  

prowadzonego   przez  Sąd Rejonowy   dla   m.st.   Warszawy,   XIII   Wydział   

Gospodarczy   Krajowego   Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000213007, NIP: 

951-00-57-883; 

 

2) Regulamin - regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika 

korzystającego z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, 

tvnstyle.pl, tvnturbo.pl, tvn7.pl, itvn.pl, tvn24.pl, tvn24bis.pl, kulinarni.pl, Player.pl, 
kontakt24.tvn.pl, tvnmeteo.pl, tvnwarszawa.pl lub ich rozwinięciami stanowiący regulamin, 

o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług,  drogą elektroniczną, dostępny pod 

adresem internetowym https://konto.tvn.pl/pdf/regulamin.pdf; 

 

3) Regulamin Serwisu ludziewolnosc.pl - regulamin stanowiący Załącznik do Regulaminu, 

określający szczegółowe prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników Serwisu 

ludziewolnosci.pl; 

 

4) Serwis ludziewolnosc.pl - serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod 

adresem internetowym http://ludziewolnosci.pl; 

 

5) Użytkownik – Użytkownik korzystający z Serwisu ludziewolnosci.pl. 

 

 

§ 4.  Warunki ogólne świadczenia Usług 

 

1. Korzystanie z Usług przez Użytkowników dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych 

i nie służących działalności zarobkowej. 

 

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Serwisu ludziewolnosci.pl do zasad korzystania 

z Serwisu ludziewolnosci.pl stosuje się Regulamin. 

 

3. Administrator jest uprawniony do czasowej i krótkotrwałej, przerwy w działaniu Serwisu lub 

poszczególnych Usług  w celu jego ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania 

konserwacji, o czym uprzedzi z odpowiednim wyprzedzeniem Użytkowników. 

 

4. Przerwa w działaniu Serwisu lub poszczególnych Usług nie przekroczy 5 (pięciu) godzin. 

 

5. Administrator jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, 

promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam towarów i usług (w 

szczególności poprzedzających Materiały). Reklamy mogą być wyświetlane Użytkownikom 

wielokrotnie przed, w trakcie oraz po odtworzeniu Materiału. Reklamy będą oznaczone 

i oddzielone od właściwego Materiału. 

 

6. Administrator jest uprawniony do anonimowej publikacji treści pytań, wniosków lub 

postulatów kierowanych przez Użytkowników do BOK, a dotyczących kwestii związanych z 

funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innymi uwagami Użytkowników. 

 

  

§ 5.  Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika 

 

http://www.tvnwarszawa.pl/
https://konto.tvn.pl/pdf/regulamin.pdf
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1. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do innych celów sprzecznych sprawem lub 

niezgodnych z  Regulaminem. 

 

 

2. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło Administratorowi szkodę, w 

szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Serwisu dla innych 

Użytkowników, Administrator może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze 

sądowej. 

 

 

§ 6.  Warunki techniczne 

 

1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla jego prawidłowego 

funkcjonowania. 

 

2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika: 

 

a. korzystającego z komputera z dostępem do internetu o przepustowości łącza co 

najmniej 512 kilobitów/s; 

b. z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików 

„cookies” oraz JavaScript: 

 

a) Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej wersji 

b) Mozilla  Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji 

c) Opera 15 lub nowszej wersji 

d) Google Chrome 30 lub nowszej wersji 

e) Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji 

 

3. Warunkiem korzystania z Materiałów w Serwisie, niezbędne jest ponadto zainstalowanie na 

urządzeniu Użytkownika następującego oprogramowania: 

 

a. Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej; 

b. Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej. 

 

§ 7.  Prawa autorskie i prawa pokrewne 

 

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych 

jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa 

kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej  przysługują 

Administratorowi. 

 

2. 2. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw 

pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych 

oświadczeń przez Administratora 3. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i 

Materiałów wprowadzanych przez Administratora i udostępnianych w Serwisie dysponuje 

Administrator. 

 

3. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; 

kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we 

fragmentach informacji, Materiałów lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za 
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wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa 

powszechnego. 

 

4. Postanowienia ust. 1 – 4 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do będących integralną 

częścią Serwisu baz danych podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie baz 

danych. 

 

§ 8.  Reklamacje 

 

1. Reklamacje na działanie Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika do BOK. 

 

2. Reklamacje należy zgłosić przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia nieprawidłowości 

funkcjonowania Serwisu. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim pozostawiane będą bez rozpoznania, o czym Użytkownik zostanie 

poinformowany przez Administratora. 

 

3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, a także okoliczności 

uzasadniające reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji. 

 

4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie 

zasadności reklamacji. 

 

 

5. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z 

Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez 

rozpatrzenia. 

 

 

§ 9.  Zasady obowiązywania i zmiany Regulaminu 

 

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 15.05.2014 

 

 

§ 10.  Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

 

2. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne. 

 

3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych 

usług medialnych na żądanie. 

 

4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkownika Regulaminu należy kierować na 

adres BOK: Biuro Obsługi Klienta TVN S.A, czynne od pon-pt w godz 9-23; sob-niedz  

w godz 11-23, tel. 22 444 77 79, e-mail: reklamacje.player@tvn.pl 

 


