REGULAMIN PLATFORMY
CROWDSOURCINGOWEJ
“OTWARTA WARSZAWA”
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy platformy internetowej dostępnej
pod adresem www.otwartawarszawa.pl (zwanej dalej „Platformą”).
2. Platforma prowadzona jest przez MillionYou spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (ul. Juliana Bruna 9 lok. 28, 02-594 Warszawa), wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000294773, NIP: 7010092355, REGON: 141158306 (zwaną dalej „Organizatorem”),
3. Platforma powstała na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie (ul.
Bankowy 3/5 , 00-950 Warszawa) NIP: 5252248481, REGON: 015259663 (zwanego dalej
“Zamawiającym”).
4. Każdy Użytkownik Platformy przed rozpoczęciem korzystania z jej zasobów zobowiązany jest
zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na
przestrzeganie Regulaminu podczas rejestracji na Platformie równoznaczne jest z pełną i
świadomą akceptacją Regulaminu.
§1
Definicje
1. Dla potrzeb Regulaminu następujące pojęcia mają znaczenie przypisane im poniżej:
a) Użytkownik – każda osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Miasta
Stołecznego Warszawy, korzystająca z zasobów Platformy,
b) Użytkownik Zarejestrowany- Użytkownik, który dokonał rejestracji na Platformie, w sposób
określony w § 2 Regulaminu uzyskując tym samym możliwość aktywnego korzystania z jej
funkcjonalności, o których mowa w § 4 Regulaminu,
c) Konto Użytkownika Zarejestrowanego - miejsce na Platformie, w którym gromadzone są
informacje o Użytkowniku Zarejestrowanym oraz o jego działaniach podejmowanych w ramach
korzystania z zasobów Platformy,
d) Ustawa – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631.),
e) Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.),
f) Pytanie – przedstawione przez Organizatora w porozumieniu z Zamawiającym zagadnienie
skierowane do Użytkowników Zarejestrowanych Platformy,
g) Zadanie – przygotowane przez Organizatora w porozumieniu z Zamawiającym wyzwanie
skierowane do Użytkowników Zarejestrowanych Platformy,
h) Odpowiedź – autorskie dzieło audiowizualne, fotografia, komentarz, treść, oznaczenie na mapie
lub jakakolwiek inna twórcza czynność dokonywana na Platformie, będąca reakcją na zadane
Pytanie, stanowiąca utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy.
i) Rozwiązanie - autorska propozycja mogąca przybrać postać w szczególności dzieła
audiowizualnego, fotografii, komentarza, treści, prezentacji, oznaczeni na mapie, będąca reakcją
na zaproponowane Zadanie, stanowiąca utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy,
j) Mapa - udostępniony na Platformie plan Miasta Stołecznego Warszawy, na którym Użytkownicy
Zarejestrowani mogą oznaczać istotne dla nich miejsca w ramach Odpowiedzi na
Pytanie/Rozwiązania Zadania,
k) Facebook.pl- działający zgodnie z prawem międzynarodowy serwis społecznościowy, będący
własnością Facebook.Inc,
l) Dzieło zależne – utwór w rozumieniu art. 2, stanowiący opracowanie utworu macierzystego
cudzego autorstwa, bez uszczerbku dla utworu macierzystego, do którego zalicza się
przykładowo: tłumaczenia, adaptacje.
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§2
Rejestracja na Platformie
1. Rejestracja na Platformie stanowi warunek konieczny do korzystania z jej zasobów polegających
na możliwości udzielania Odpowiedzi na Pytania jak również przesyłania Rozwiązań do Zadań,
w postaci wskazanej w § 3 ust. 7 Regulaminu.
2. Użytkownicy niepełnoletni mogą dokonać Rejestracji na Platformie. Do korzystania z jej
zasobów, warunkujących konieczność przeniesienia praw autorskich, udzielenia licencji,
sublicencji bądź złożenia innych oświadczeń woli, jak również odebrania ewentualnej nagrody, o
której mowa w § 4 ust. 8 i ust. 9 Regulaminu, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego
Użytkownika Zarejestrowanego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
przedstawiona na pierwsze żądanie Organizatora.
3. W celu dokonania skutecznej rejestracji na Platformie Użytkownik jest zobowiązany do:
1) zapoznania się z warunkami Regulaminu i ich akceptacji,
2) wypełnienia formularza rejestracyjnego, obejmującego następujące dane Użytkownika:
a) imię,
b) nazwisko,
c) rok urodzenia,
d) płeć,
e) okres zamieszkania Użytkownika w Mieście,
f) adres poczty elektronicznej e-mail,
g) nazwę Użytkownika,
3) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 powyżej
zgodnie z postanowieniami wynikającymi z § 9 Regulaminu.
4. Podanie przez Użytkownika danych, o których mowa w pkt 2) lit. a), b), f), oraz g) powyżej ma
charakter dobrowolny, stanowi jednak obligatoryjny warunek dokonania skutecznej rejestracji.
5. Podanie przez Użytkownika danych, o których mowa w pkt 2) lit. c), d) oraz e) powyżej ma
charakter fakultatywny i nie wpływa na skuteczność rejestracji.
6. Użytkownik ma możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem portalu Facebook.pl.
7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z możliwości, o której mowa w ust. 6 powyżej,
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych
dostępnych publicznie na indywidualnym koncie Użytkownika na portalu Facebook.pl. Dane te
przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z postanowieniami wynikającymi z § 9 Regulaminu.
8. Użytkownik otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej email indywidualne hasło, za pomocą którego możliwe będzie skuteczne zalogowanie się
Użytkownika Zarejestrowanego na Platformę.
9. Otrzymane zgodnie z ust. 8 powyżej hasło może zostać zmienione przez Użytkownika
Zarejestrowanego w każdej chwili po zalogowaniu się na Platformę.
10. Po prawidłowym wykonaniu czynności określonych powyżej, Użytkownik Zarejestrowany
otrzyma dostęp do zasobów Platformy, o których mowa w § 4 Regulaminu.
11. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo w każdym czasie wyrejestrować się z bazy
Użytkowników Zarejestrowanych Platformy. Skuteczne wyrejestrowanie wymaga wysłania
przez Użytkownika Zarejestrowanego do Organizatora wiadomości drogą elektroniczną na
adres e-mail: millionyou@millionyou.com o treści: “Proszę o usunięcie mojego Konta z
Platformy dostępnej pod adresem www.otwartawarszawa.pl”. Użytkownik Zarejestrowany
upoważniony jest do podania powodu rezygnacji z korzystania z usług oferowanych przez
Organizatora w ramach Platformy.
12. Organizator uprawniony jest do usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego z Platformy
również w przypadku:
1) przeprowadzania przez Użytkownika Zarejestrowanego działań promocyjno – marketingowych
lub reklamowych jakichkolwiek produktów, usług, działalności własnej lub innej osoby, w
szczególności poprzez przekazywanie informacji handlowych lub rozsyłanie spamu,
2) wprowadzania w błąd co do tożsamości Użytkownika Zarejestrowanego lub jego miejsca
zamieszkania,
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3) naruszania przez Użytkownika Zarejestrowanego czci i godności oraz innych praw (w
szczególności dóbr osobistych) osób trzecich,
4) naruszania przez Użytkownika Zarejestrowanego jakichkolwiek obowiązujących przepisów
prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów,
5) wykorzystywania informacji udostępnianych na Platformie do jakichkolwiek celów niezgodnych
z prawem,
6) dyskryminacji przez Użytkownika Zarejestrowanego osób trzecich na Platformie, w
szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
7) rozpowszechniania przez Użytkownika Zarejestrowanego treści pornograficznych za
pośrednictwem Platformy,
8) rozpowszechniania przez Użytkownika Zarejestrowanego poglądów politycznych za
pośrednictwem Platformy,
9) publikowania przez Użytkownika Zarejestrowanego informacji i materiałów naruszających
przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażających godność lub naruszających
dobra osobiste osób trzecich, uznawanych powszechnie za społecznie niewłaściwe, wulgarne
lub naruszające podstawowe zasady kultury osobistej,
10) dokonywania przez Użytkownika Zarejestrowanego jakichkolwiek innych czynności
sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem,
11) korzystania przez Użytkownika Zarejestrowanego z więcej niż jednego Konta.
13. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 12 pkt 11) powyżej Organizator
skontaktuje się z Użytkownikiem Zarejestrowanym w celu wspólnego podjęcia decyzji o Koncie
przeznaczonym do usunięcia.
§3
Cele/Funkcjonalności Platformy
1.
2.
3.
4.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
5.
1)
2)
6.
1)
2)
7.
a)
b)

Organizator świadczy na rzecz Użytkowników usługę dostępu do Platformy
Korzystanie z Platformy jest dobrowolne i nieodpłatne.
Z tytułu korzystania z Platformy nie należy się jej Użytkownikowi jakiekolwiek wynagrodzenie.
Celem działania Platformy jest:
partycypacyjne ustalenie tożsamości Miasta Stołecznego Warszawy (dalej: „Miasta”),
wsparcie dialogu wewnętrznego pomiędzy mieszkańcami Miasta,
motywowanie mieszkańców Miasta do aktywnego włączenia się w partycypacyjne ustalenie
tożsamości Miasta,
zaangażowanie mieszkańców w sprawy istotne dla Miasta,
umożliwienie realizacji długofalowych celów wypracowanych w ramach wspólnego dialogu
prowadzonego przez mieszkańców Miasta,
wspomaganie rozpoznawalności Miasta w kraju oraz na arenie międzynarodowej,
zbudowanie partnerskiej relacji pomiędzy Miastem a mieszkańcami.
Organizator oferuje Użytkownikom Platformy następujące funkcjonalności:
możliwość przeglądania treści zamieszczonych na Platformie,
możliwość zapoznawania się Użytkowników z Odpowiedziami/Rozwiązaniami zamieszczonymi
na Platformie przez Użytkowników Zarejestrowanych,
Organizator oferuje Użytkownikom Zarejestrowanym Platformy następujące funkcjonalności:
wskazane w ust. 5 pkt 1) i 2),
możliwość korzystania z obszarów Platformy, o których mowa w § 4 Regulaminu, w
szczególności poprzez przesyłanie Odpowiedzi/Rozwiązań.
Odpowiedzi/Rozwiązania mogą mieć postać:
fotografii w formie plików o możliwych rozszerzeniach: bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .png o wielkości nie
przekraczającej 2 MB
utworów audio, wizualnych oraz audiowizualnych o możliwych rozszerzeniach: mp4, .mov,
.avi,.wmv o wielkości nie przekraczającej 60 MB
3

c) innych plików, w tym tekstowych, o możliwych rozszerzeniach: .doc, .pdf, .docx, .ppt, .xls, .pptx,
.xlsx o wielkości nie przekraczającej 10 MB
d) oznaczeń na Mapie, z zastrzeżeniem, iż ta forma Odpowiedzi/Rozwiązania nie występuje
samoistnie a jedynie w połączeniu z formami wskazanymi w lit. a), lit. b) lub lit. c) powyżej.
8. Organizator
upoważniony
jest
do
organizowania
konkursów
na
najlepszą
Odpowiedź/Rozwiązanie dla Użytkowników Zarejestrowanych, z zastrzeżeniem, iż nie mogą to
być konkursy stanowiące grę losową, loterię fantową, zakład wzajemny, loterię promocyjną,
bądź inną grę, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z
dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
9. Każda Odpowiedź/Rozwiązanie zamieszczana/e przez Użytkownika Zarejestrowanego na
Platformie podlega moderacji dokonywanej przez Organizatora. W przypadku pozytywnego
wyniku moderacji Odpowiedź/Rozwiązanie będzie widoczna/e na Platformie w ciągu 3 dni
roboczych od jej/jego przesłania do Organizatora.
10. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonej moderacji Organizator poinformuje
Użytkownika Zarejestrowanego będącego autorem Odpowiedzi/Rozwiązania drogą
elektroniczną (na adres e-mail wskazany podczas rejestracji) o przyczynie nieudostępnienia
Odpowiedzi/Rozwiązania na Platformie.
11. Organizator upoważniony jest do nieudostępnienia Odpowiedzi/Rozwiązania na Platformie jeśli
Użytkownik Zarejestrowany poprzez udzielenie Odpowiedzi/przesłanie Rozwiązania:
1) narusza cześć, godność, dobre imię lub inne dobra osobiste osób trzecich,
2) narusza obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
3) rozpowszechnia treści uznawane powszechnie za naruszające dobre obyczaje, normy moralne,
obrażające godność lub naruszające dobra osobiste osób trzecich, uznawane powszechnie za
społecznie niewłaściwe, wulgarne lub naruszające podstawowe zasady kultury osobistej,
4) rozpowszechnia treści pornograficzne,
5) propaguje poglądy polityczne,
6) dopuszcza się dyskryminacji osób trzecich, w szczególności ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną.
§4
Obszary Platformy oraz zasady przyznawania Nagród
1. Platforma obejmuje cztery podstawowe obszary aktywności Użytkowników Zarejestrowanych
(dalej: „Obszary”):
1) Przestrzeń – obszar mający na celu skłonienie Użytkowników Zarejestrowanych do czynnego
uczestnictwa w kreowaniu propozycji dotyczących rozwoju przestrzeni Miasta.
2) Wehikuł Czasu – obszar mający na celu zainicjowanie dyskusji pomiędzy Użytkownikami
Zarejestrowanymi na temat historii, teraźniejszości oraz przyszłości Miasta.
3) Kultura i Rekreacja – obszar mający na celu skłonienie Użytkowników Zarejestrowanych do
prowadzenia dyskusji na temat rozwoju aktywności fizycznej, kulturalnej jak również ośrodków
rekreacyjnych oraz sposobu spędzania wolnego czasu na terenie Miasta.
4) Tworzenie Tożsamości – obszar mający na celu skłonienie Użytkowników Zarejestrowanych
do aktywnego uczestnictwa w partycypacyjnym ustalaniu tożsamości Miasta, jak również
tworzenia jego wizerunku w kraju oraz poza jego granicami.
2. W ramach każdego z Obszarów Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość udzielania
Odpowiedzi, jak również przesyłania Rozwiązań na zadane Pytania/Zadania.
3. W każdym z wymienionych w ust. 1 powyżej Obszarów dostępne są dla Użytkowników
Zarejestrowanych Pytania/Zadania (zwane dalej łącznie: „Grupami Pytań”).
4. Grupy Pytań ujawniane będą dla Użytkowników Zarejestrowanych w sposób sekwencyjny (tj.
jedna po drugiej).
5. W ramach każdej Grupy Pytań Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość udzielenia
Odpowiedzi/przesłania Rozwiązań na dowolną ilość Pytań/Zadań.
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6. Odpowiedzi/Rozwiązania Użytkowników Zarejestrowanych, którzy udzielą Odpowiedzi/prześlą
Rozwiązania na przynajmniej jedno Pytanie/Zadanie zamieszczone w danej Grupie Pytań,
oceniane będą w zakresie poruszanych w poszczególnych Obszarach zagadnień przez specjalnie
w tym celu wyznaczone jury (dalej: „Jury”).
7. Ocena Pytań/Rozwiązań przez Jury przeprowadzana będzie zgodnie z następującymi
kryteriami:
1) zgodność Odpowiedzi/Rozwiązania z Regulaminem,
2) adekwatność Odpowiedzi/Rozwiązania do treści zadanego Pytania/Zadania,
3) kreatywność i pomysłowość w dodanej odpowiedzi;
4) potencjał zmiany jaką dany pomysł może przynieść miastu;
5) liczba uzyskanych głosów poparcia od innych użytkowników;
6) przewaga pomysłu nad innymi podobnego rodzaju propozycjami.
8. Użytkownicy Zarejestrowani, których Odpowiedzi/Rozwiązania udzielone w ramach pierwszej
Grupy Pytań uzyskają najwyższą ocenę Jury, otrzymają od Organizatora nagrody w postaci:
1) Nagroda Główna – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł,
2) Za I miejsce - wejściówka na Lożę Silver Club na Stadionie Legii na wybrany mecz oraz nagroda
główna wymieniona w pkt. 1 powyżej,
3) Za II miejsce – wejściówka na Lożę Silver Club na stadionie Legii na wybrany mecz,
4) Za III miejsce - wejściówka na Lożę Silver Club na stadionie Legii na wybrany mecz,
5) 5 (słownie: pięć) nominacji - wejściówka na zwiedzanie Filtrów Warszawskich.
9. Nagrody i/lub nominacje w ramach kolejnych Grup Pytań zostaną przyznane w postaci ustalonej
przez Organizatora udostępnionej uprzednio Użytkownikom Zarejestrowanym na Platformie.
10. Nagrody oraz nominacje, o których mowa w ust. 8 i ust. 9 powyżej (dalej:
„Nagrody”/„Nominacje”) przyznawane będą w ramach każdej Grupy Pytań.
11. Nagrody/Nominacje podlegają kumulacji zgodnie z zasadą, iż jeden Użytkownik Zarejestrowany
może otrzymać więcej niż jedną nagrodę, udzielając Odpowiedzi/Rozwiązań na Pytania/Zadania
zadane w ramach Grup Pytań.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z tymi Użytkownikami
Zarejestrowanymi, których Odpowiedzi/Rozwiązania zostaną Nagrodzone/Nominowane.
13. Organizator zastrzega, iż skontaktuje się z Użytkownikami Zarejestrowanymi, których
Odpowiedzi/Rozwiązania zostały Nagrodzone/Nominowane drogą elektroniczną na wskazane
podczas rejestracji na Platformie adresy e-mail Użytkowników Zarejestrowanych.
14. Organizator jest uprawniony do zamieszczenia na Platformie imienia, nazwiska oraz nazwy
Nagrodzonego/Nominowanego Użytkownika Zarejestrowanego wraz z informacją, że jego
Odpowiedź/Rozwiązanie zostało Nagrodzone/Nominowane.
15. Podanie przez Użytkownika Zarejestrowanego niezgodnych ze stanem faktycznym danych
podczas procesu rejestracji skutkujące uniemożliwieniem Organizatorowi nawiązania kontaktu
z Nagrodzonym/Nominowanym Użytkownikiem Zarejestrowanym stanowi podstawę odmowy
przyznania Nagrody/Nominacji.
16. Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Informacja o decyzji
Jury zostanie zamieszczona na Platformie.
17. Każda ze wskazanych w ust. 8 i ust. 9 powyżej Nagród/Nominacji pieniężnych zostanie
przekazana na wskazany przez nagrodzonego Użytkownika Zarejestrowanego numer rachunku
bankowego w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o numerze
rachunku bankowego Uczestnika.
18. Odbiór Nagród/Nominacji, o których mowa w ust. 8 i ust. 9 powyżej nastąpi w siedzibie
Organizatora lub Zamawiającego. O terminie oraz miejscu odbioru Nagrody/Nominacji, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym Nagrodzony/Nominowany Użytkownik Zarejestrowany
zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
§5
Zamieszczanie Odpowiedzi/rozwiązań na Platformie
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1. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość prezentacji własnych Odpowiedzi/Rozwiązań
zgodnych z celem funkcjonowania Platformy określonym w § 3 ust. 4 Regulaminu poprzez
zamieszczanie ich na Platformie w postaci określonej w § 3 ust. 7 Regulaminu.
2. Poprzez zamieszczenie Odpowiedzi/Rozwiązania na Platformie Użytkownik oświadcza, iż:
1) przysługują mu wszelkie prawa autorskie do Odpowiedzi/Rozwiązania jako całości,
2) przysługują mu na wyłączność lub też jest zgodnym z prawem dysponentem autorskich praw
majątkowych oraz praw pokrewnych do każdego z poszczególnych (twórczych) elementów
wykorzystanych w Odpowiedzi/Rozwiązaniu, w szczególności do muzyki oraz wizerunków,
3) posiada zgody wszystkich osób, których wizerunek (w tym głos) został wykorzystany w
Odpowiedzi/Rozwiązaniu, na utrwalanie oraz późniejsze rozpowszechnienie w ramach
Odpowiedzi/Rozwiązania tych wizerunków (podobizn), głosów, etc.
4) jest uprawniony do przekazania Organizatorowi wszelkich wymaganych zgód, określonych w
Regulaminie,
5) zamieszczenie Odpowiedzi/Rozwiązania na Platformie nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek
praw osób trzecich, a w szczególności praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych,
6) przejmuje pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie konsekwencje wynikające z
zamieszczenia na Platformie Odpowiedzi/Rozwiązania oraz wszelkich treści stanowiących
przedmiot własności intelektualnej.
§6
Odpowiedzialność
1. Jeżeli oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt 2 Regulaminu okażą się niezgodne ze stanem
faktycznym, a Użytkownik Zarejestrowany swym działaniem lub zaniechaniem naruszy
jakiekolwiek przepisy prawa, zwalnia on Organizatora od odpowiedzialności w tym zakresie i
zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
2. W przypadku skierowania wobec Organizatora roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia
jakichkolwiek jej praw w związku z zamieszczoną przez Użytkownika Zarejestrowanego na
Platformie Odpowiedzią/Rozwiązaniem lub którymkolwiek z jej/jego elementów, Organizator
poinformuje Użytkownika Zarejestrowanego o tym fakcie, a Użytkownik Zarejestrowany
zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności poprzez zwrócenie Organizatorowi
poniesionych kosztów związanych z roszczeniami osoby/osób trzecich oraz pokryć szkodę
powstałą po stronie Organizatora w wyniku zgłoszonych roszczeń, co nie uchyla uprawnień
Organizatora do dochodzenia innych roszczeń w stosunku do Użytkownika Zarejestrowanego,
na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
3. W razie przeniesienia sporu, o którym mowa w ust. 2 powyżej na drogę postępowania
sądowego Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się wstąpić do sprawy sądowej w miejsce
Organizatora lub przystąpić do sprawy sądowej po stronie Organizatora jako interwenient
uboczny, a także na pierwsze żądanie Organizatora zwrócić poniesione przez Organizatora
koszty związane z naruszeniem praw osób/osoby trzeciej, w szczególności koszty obsługi
prawnej, koszty poniesione w związku z korzystaniem z zastępstwa procesowego, koszty
postępowań sądowych oraz koszty związane z zasądzonymi roszczeniami wynikającymi z
naruszenia praw osoby trzeciej.
4. Postanowienia ust. 2 oraz ust. 3 powyżej wiążą Użytkownika również po usunięciu
Odpowiedzi/Rozwiązania z Platformy.
5. Organizator niezwłocznie poinformuje (drogą mailową) Użytkownika Zarejestrowanego, który
zamieścił Odpowiedź/Rozwiązanie na Platformie, o skierowaniu przez osobę/osoby trzecie
przeciwko Organizatorowi roszczeń wynikających z naruszenia ich praw, jak również
poinformuje (drogą mailową) Użytkownika Zarejestrowanego, który jest autorem spornej
Odpowiedzi/Rozwiązania o skierowaniu przeciwko Organizatorowi przez osobę/osoby trzecie
roszczeń wynikających z naruszenia ich praw.
6. Użytkownik Zarejestrowany jest uprawniony do zarządzania Odpowiedziami/Rozwiązaniami
zamieszczonymi przez niego na Platformie za pośrednictwem Organizatora. W przypadku
zgłoszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego prośby o dokonanie przez Organizatora edycji
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Odpowiedzi/Rozwiązania, Odpowiedź/Rozwiązanie podlega ponownej moderacji zgodnie z
postanowieniami wynikającymi z § 3 ust. 9, ust. 10 oraz ust. 11 Regulaminu.
Organizator uprawniony jest do trwałego bądź czasowego (na czas niezbędny do wyjaśnienia
okoliczności będących przyczyną naruszeń) zablokowania Konta Użytkownika
Zarejestrowanego, jak również usunięcia Odpowiedzi/Rozwiązania z Platformy w przypadku
gdy Użytkownik Zarejestrowany poprzez udzielenie Odpowiedzi/przesłanie Rozwiązania
narusza:
przepisy obowiązującego prawa,
postanowienia Regulaminu,
prawa osób trzecich (w szczególności ich dobra osobiste),
dobre obyczaje,
powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.
W przypadku naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego w związku z korzystaniem z
Platformy przepisów prawa karnego, Organizator poinformuje o tym fakcie odpowiednie organy
ścigania.
Każdy Użytkownik ma możliwość podania adresu poczty elektronicznej e-mail, w celu
zezwolenia Organizatorowi na wysyłanie elektronicznej formy biuletynu w podanych przez
Organizatora odstępach czasowych (dalej zwana jako “Newsletter”).
Wypisanie się z listy Użytkowników otrzymujących Newsletter następuje poprzez wysłanie do
Organizatora wiadomości drogą elektroniczną na adres mailowy millionyou@millionyou.com o
treści: “Proszę o zaprzestanie wysyłania Newsletter'a na mój adres poczty elektronicznej,
tj.............................................”. Użytkownik jest również uprawniony do podania przyczyny rezygnacji
z otrzymywania Newsletter'a.
W przypadku otrzymywaniu przez Użytkownika niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości
(tzw. Spamu) Użytkownik proszony jest o powiadomienie o tym fakcie Organizatora w celu
umożliwienia Organizatorowi wyeliminowania niepożądanych działań w tym zakresie.
W przypadku zamieszczenia na Platformie przez Użytkowników linków odsyłających do innych
serwisów internetowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści tych serwisów, ich
regulaminy oraz zasady polityki prywatności. Serwisy te nie pozostają pod kontrolą
Organizatora.
Platforma nie jest w żaden sposób sygnowana, sponsorowana ani administrowana przez serwis
Facebook.pl, będący własnością Facebook.Inc.
§7
Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie do Platformy, w szczególności prawa do logo, wyglądu Platformy,
konkursów przeprowadzanych na Platformie, treści znajdujących się na Platformie, przysługują
Organizatorowi. Znaki towarowe opublikowane na Platformie podlegają ochronie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1410). oraz postanowień innych (w tym międzynarodowych) aktów prawnych, a
jakiekolwiek ich wykorzystanie przez Użytkowników lub inne osoby nieuprawnione bez
uprzedniej pisemnej zgody Organizatora oraz Zamawiającego jako licencjonobiorcy jest
niedozwolone.
2. Zamieszczając Odpowiedź/Rozwiązanie na Platformie, niezależnie od późniejszego jej/jego
Nagrodzenia/Nominowania, Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na udostępnienie
Odpowiedzi/Rozwiązania na Platformie na licencji Creative Commons Attribution- Share Alike
(Creative Commons Uznanie Autorstwa- Na tych samych warunkach Polska 3.0). Informacje o
licencji dostępne są pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/,
natomiast pełny tekst licencji dostępny jest pod adresem:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode.
3. Zamieszczając Odpowiedź/Rozwiązanie na Platformie Użytkownik Zarejestrowany wyraża
zgodę na jej/jego jednoczesną publikację na Platformie, na stronie internetowej Organizatora,
Zamawiającego oraz na profilach wymienionych podmiotów w serwisach społecznościowych.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji Nagrodzonych/Nominowanych
Odpowiedzi/Rozwiązań, po uprzednim uzgodnieniu formy oraz zakresu tych modyfikacji z
Nagrodzonym/Nominowanym Użytkownikiem Zarejestrowanym.
Odpowiedzi/Rozwiązania.
§8
Warunki techniczne konieczne do korzystania z zasobów Platformy
1. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia procedury rejestracji Użytkownika, założenia przez
Użytkownika Konta oraz korzystania przez niego z zasobów Platformy jest:
1) posiadanie przez Użytkownika dostępu do Sieci Internet,
2) posiadanie przez Użytkownika indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
3) posiadanie przez Użytkownika jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox, Google Chrom,
Internet Explorer, Safari.
§9
Dane Osobowe
1. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy
o ochronie danych osobowych (w zakresie wskazanym w Regulaminie) jest dobrowolne, stanowi
jednak warunek konieczny umożliwiający Użytkownikowi Zarejestrowanemu przesłanie
Odpowiedzi/Rozwiązania na Platformę.
2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu
polegającego na sprawnym funkcjonowaniu Platformy, w tym wprowadzeniu sprawnej
komunikacji pomiędzy Użytkownikami a Organizatorem.
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych
(zwanym dalej „Administratorem”) jest MillionYou Creative spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy zawartej z
Administratorem tych danych wyłącznie w zakresie oraz w celu wyznaczonym postanowieniami
tej umowy.
4. W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie
danych osobowych Organizator informuje, że:
1) pełna nazwa Administratora brzmi: MillionYou Creative spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
2) siedziba Administratora znajduje się w Warszawie, adres: ul. Juliana Bruna 9 lok. 28, kod
pocztowy 02-594 Warszawa
3) dane osobowe Użytkowników Zarejestrowanych zbierane są w celu określonym w ust. 2
powyżej,
4) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odmowa podania tych danych w
zakresie wynikającym z § 2 ust. 3 lit. a), b), f) oraz g) jest jednak równoznaczna z rezygnacją
Użytkownika z rejestracji na Platformie.
5. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili modyfikować podane podczas rejestracji
dane osobowe.
6. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 1 powyżej
poprzez wyrejestrowanie się z Platformy zgodnie z § 2 ust. 11 Regulaminu.
§ 10
Postępowanie Reklamacyjne
1. Każdy Użytkownik Zarejestrowany upoważniony jest do składania Organizatorowi reklamacji z
tytułu nienależytego wykonywania usług związanych z funkcjonalnością Platformy, o której
mowa w § 4 Regulaminu.
2. Reklamacje można przesyłać na adres:
MillionYou sp. z o.o.
Ul. Koszykowa 79A/45
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02- 008 Warszawa, lub składać w formie elektronicznej, przesyłając ich treść na adres e mail:
millionyou@millionyou.com.
Użytkownicy proszeni są o wskazywanie w treści reklamacji niedogodności, które spowodowały
jej przesłanie.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego ją Użytkownika Zarejestrowanego.
Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Organizatora, z zastrzeżeniem, iż
Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji przed upływem 21 dni od daty
jej doręczenia Organizatorowi.
Użytkownik Zarejestrowany będzie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą
elektroniczną, na adres e-mail, wskazany w formularzy rejestracyjnym.
Przedmiotem reklamacji nie mogą być w szczególności wady, usterki lub niemożność
korzystania z Platformy, spowodowane:
niespełnieniem przez Użytkownika Zarejestrowanego warunków technicznych wskazanych w §
8 Regulaminu;
błędami, pomyłkami Użytkownika Zarejestrowanego;
nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika Zarejestrowanego z Internetu i przeglądarki
internetowej lub łączy telekomunikacyjnych.
Organizator upoważniony jest do żądania od Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowych
informacji, jeśli wymaga tego prawidłowe rozpatrzenie reklamacji Użytkownika
Zarejestrowanego. W przypadku zaistnienia takiej konieczności reklamacja Użytkownika
Zarejestrowanego zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od dnia skutecznego przekazania
Organizatorowi dodatkowych informacji.
§ 11
Postanowienia końcowe

1. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory mogące powstać w związku z interpretacją postanowień Regulaminu
rozwiązywane będą przez strony w sposób polubowny.
3. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie www.otwartawarszawa.pl
4. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu.
5. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie:
1) w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną o wprowadzonej
zmianie oraz jej zakresie, jeśli zmiana ta ma wpływ na sytuację Użytkowników,
2) niezwłocznie z chwilą powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną o wprowadzonej
zmianie oraz jej zakresie jeśli zmiana ta nie ma wpływu na sytuację Użytkowników.
6. Aktualna treść Regulaminu została udostępniona na Platformie w dniu 26.08.2014 r.
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