Regulamin Serwisu Internetowego „Daily Dose of Beauty”
I.

Definicje

Użż yte w Regulaminie pojęcia ożnacżają:
1. Regulamin - niniejsży Regulamin sś wiadcżenia usług drogą elektronicżną.
2. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://ddob.com/.
3. Właściciel Serwisu – Daily Dose of Beauty sp. ż o.o. ż siedżibą w Warsżawie pod
adresem Al. Jerożolimskie 107, 02-011 Warsżawa, wpisana do rejestru
prżedsiębiorcoś w prżeż Sąd Rejonowy dla m.st. Warsżawy w Warsżawie XII
Wydżiał Gospodarcży Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000621313, ż
kapitałem żakładowym 5.000 żł, posiadającą NIP: 5272771889.
4. Użytkownik - osoba fiżycżna, osoba prawna lub jednostka organiżacyjna
niebędąca osobą prawną, ktoś rej prżepisy sżcżegoś lnie prżyżnają żdolnosś cś prawną,
ktoś ra korżysta ż Serwisu.
5. Zarejestrowany Użytkownik lub Influencer - Użż ytkownik, ktoś ry dokonał
rejestracji indywidualnego Konta w Serwisie.
6. Konto – cżęsś cś Serwisu wydżielona dla danego Zarejestrowanego Użż ytkownika.
Jeden Użż ytkownik możż e posiadacś tylko jedno Konto, chyba, żż e Własś ciciel Serwisu
wyrażi żgodę na kolejne.
7. Kampania lub Kampania reklamowa – żespoś ł dżiałanś reklamowych
prowadżonych na rżecż wskażanego prżeż Własś ciciela Serwisu podmiotu, marki,
wydarżenia, impreży itp.
8. Profil Influencera – cżęsś cś Serwisu, w ktoś rej publikowane są dane podane prżeż
Influencera ża posś rednictwem jego Konta, dostępna dla każż dego Użż ytkownika
Serwisu.
9. Umowa na udział w Kampanii – umowa żawierana pomiędży Własś cicielem
Serwisu a Influencerem ża posś rednictwem Serwisu, ktoś rej prżedmiotem jest
okresś lenie warunkoś w, na jakich Influencer ucżestnicżył będżie w danej Kampanii.
10.Materiały Influencera – wsżystkie materiały tekstowe, graficżne, wideo lub inne
prżygotowywane prżeż Influencera w żwiążku ż realiżacją Umowy na udżiał w
Kampanii.
11.Wpis – żamiesżcżany prżeż Zarejestrowanego Użż ytkownika w Serwisie link do
wybranej prżeż niego strony internetowej wraż ż odpowiednim utworżonym
opisem.
12.Artykuł Użytkownika - żamiesżcżany prżeż Zarejestrowanego Użż ytkownika w
Serwisie artykuł, ktoś rego Użż ytkownik jest wyłącżnym autorem.
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13.Komentarze – komentarże żamiesżcżane prżeż Użż ytkownikoś w w wyżnacżonych
do tego miejscach w Serwisie.
14.Treści Użytkownika –Wpis, Artykuł Użż ytkownika lub Komentarż.
15.Blogbook– prowadżony w Serwisie katalog prżeżnacżony dla nowych Wpisoś w.
16.Konsument – osoba fiżycżna korżystająca ż Serwisu w celach nieżwiążanych
beżposś rednio ż jej dżiałalnosś cią gospodarcżą lub żawodową.
17.Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny ż dnia 23 kwietnia 1964r.
18.Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta ż 24 cżerwca
2014r.
19.Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych
ż dnia 10 maja 2018 r.
20.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa ż dnia 18 lipca
2002r. o sś wiadcżeniu usług drogą elektronicżną.
21.Zakończenie Kampanii – moment, w ktoś rym żgodnie ż ustalonymi termin
Kampanii żostaje żrealiżowana (posty opublikowane), cele Kampanii
żrealiżowane
i wygenerowany raport ż Kampanii żostaje żaakceptowany prżeż podmiot na
rżecż, ktoś rego Kampania jest realiżowana.
22.Monety - wirtualne punkty, ktoś re użż ytkownik otrżymuje ża aktywnosś cś w
Serwisie
23.Punty – to suma żdobytych Monet. Ich wartosś cś okresś la miejsce w rankingu
użż ytkownikoś w
24.Aktywność - to licżba prżyżnanych prżeż użż ytkownika likoś w, komentarży, licżba
wysś wietlenś wpisu w Serwisie. Za każż dą aktywnosś cś użż ytkownik jest nagradżany
Monetami
25.Katalog nagród – to sekcja w Serwisie, gdżie widocżne są nagrody, ktoś re możż na
wymienicś ża żgromadżone Monety.
26.Autor – to użż ytkownik, ktoś ry dodał wpis na Serwisie

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejsży Regulamin okresś la żasady korżystania ż Serwisu oraż żawierania

Umoś w na udżiał w Kampanii.
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2. Serwis prowadżony jest prżeż Własś ciciela Serwisu, ktoś ry jest jednocżesś nie jego

administratorem.

3. Zasadnicżym celem prowadżenia Serwisu jest umożż liwienie rejestrowania Kont

w Serwisie i udżiału w Kampaniach. Za posś rednictwem Serwisu możż liwe jest
roś wnieżż żamiesżcżanie Wpisoś w.
4. Niniejsży Regulamin okresś la w sżcżegoś lnosś ci:

a) żasady dokonywania rejestracji i korżystania ż Konta w ramach Serwisu
b) podstawowe funkcjonalnosś ci Serwisu, w tym żawieranie Umoś w na udżiał
w Kampanii,
c) tryb postępowania reklamacyjnego,
d) żasady polityki ochrony danych osobowych,
e) żasady żmiany Regulaminu.
5. Minimalne wymagania sprżętowe umożż liwiające korżystanie że Serwisu są

następujące:
a) Komputer lub inne urżądżenie ż dostępem do Internetu;
b) Dostęp do pocżty elektronicżnej;
c) Prżeglądarka internetowa: Możilla Firefox w wersji 56.0 lub nowsżej ż
włącżoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 61.0
lub nowsżej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.
6. Użż ytkownicy mogą użyskacś dostęp do niniejsżego Regulaminu w każż dym cżasie

ża posś rednictwem odsyłacża żamiesżcżonego na stronie głoś wnej Serwisu oraż
pobracś go tutaj: https://ddob.com/regulamin.pdf i sporżądżicś wydruk.
7. Własś ciciel Serwisu dokłada staranś , aby Użż ytkownicy mieli możż liwosś cś korżystania

że wsżystkich funkcjonalnosś ci Serwisu w sposoś b nieprżerwany, żastrżega jednak
możż liwosś cś cżasowego żawiesżania funkcjonowania niektoś rych lub wsżystkich
funkcjonalnosś ci Serwisu w celu prżeprowadżania jego konserwacji, aktualiżacji
lub napraw.
8. Własś ciciel Serwisu dokłada staranś , aby wsżystkie funkcjonalnosś ci Serwisu

dżiałały poprawnie. Tym niemniej Własś ciciel Serwisu nie ponosi
odpowiedżialnosś ci ża nieprawidłowosś ci w dżiałaniu funkcjonalnosś ci Serwisu.
Niniejsże postanowienie nie ogranicża praw Konsumentoś w wynikających ż
mających żastosowanie prżepisoś w prawa.
9. Własś ciciel Serwisu możż e organiżowacś samodżielnie lub wspoś lnie ż innymi

podmiotami konkursy, promocje i żabawy dla wsżystkich lub niektoś rych
Użż ytkownikoś w. Warunki takich konkursoś w, promocji lub żabaw okresś lane będą
w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.
10. Wsżelkie elementy graficżne, rożwiążania technicżne i inne elementy strony

www Serwisu, w sżcżegoś lnosś ci kod HTML i XHTML, arkusże CSS, skrypty
JavaScript i linki multimedialne, jak roś wnieżż programy udostępnione ża
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posś rednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich
prżysługujących Własś cicielowi Serwisu.
11. Użż ytkownik nie ma prawa kopiowacś ani utrwalacś elementoś w ani całosś ci Serwisu

w jakikolwiek sposoś b i w jakiejkolwiek formie, ża wyjątkiem tych elementoś w,
ktoś rych kopiowanie lub utrwalanie żostało wyrażś nie dopusżcżone prżeż
Własś ciciela Serwisu.
12. Użż ytkownik prżyjmuje do wiadomosś ci, żż e materiały publikowane w ramach

Serwisu nie musżą bycś pożbawione błędoś w. Własś ciciel Serwisu nie ponosi
odpowiedżialnosś ci ża skutki stosowania się prżeż Użż ytkownikoś w do tresś ci
materiałoś w żamiesżcżonych w Serwisie, ani ża ich rżetelnosś cś i kompletnosś cś.
Niniejsże postanowienie nie ogranicża praw Konsumentoś w wynikających ż
mających żastosowanie prżepisoś w prawa.

13. Własś ciciel Serwisu żastrżega możż liwosś cś wprowadżania nowych funkcjonalnosś ci

do Serwisu, modyfikacji funkcjonalnosś ci istniejących lub ich usuwania. Zmiany
takie wymagają żmiany Regulaminu, wyłącżnie w takim żakresie w jakim
żmieniają prawa lub obowiążki Użż ytkownikoś w lub Własś ciciela Serwisu.
14. Użż ytkownik korżystając ż Serwisu żobowiążany jest w sżcżegoś lnosś ci do:

a) niedostarcżania i nieprżekażywania tresś ci żabronionych prżeż prżepisy
prawa,
b) niepodejmowania dżiałanś takich jak rożsyłanie lub umiesżcżanie w
ramach Serwisu nieżamoś wionej informacji handlowej,
c) korżystania że Serwisu w sposoś b nieżakłoś cający jego funkcjonowania,
d) korżystania ż wsżelkich tresś ci żamiesżcżonych w ramach Serwisu jedynie
w żakresie własnego użż ytku osobistego,
e) korżystania że Serwisu w sposoś b żgodny ż wsżystkimi, mającymi
żastosowanie prżepisami prawa oraż postanowieniami Regulaminu.
15. Apple nie jest sponsorem wydarżenś obsługiwanych ża posś rednictwem Aplikacji.
16. Tresś ci Użż ytkownika podlegają moderacji prżeż Własś ciciela Serwisu pod kątem

żgodnosś ci ż niniejsżym Regulaminem i prżepisami prawa. Własś ciciel Serwisu
usuwa Tresś ci Użż ytkownika nieżgodne ż w/w żasadami, nie powiadamiając o tym
Użż ytkownika, najpoś żś niej w terminie 48 godżin od otrżymania żawiadomienia o
danej Tresś ci Użż ytkownika.
17. W sytuacji, w ktoś rej Własś ciciel Serwisu ustali (w tym ż użż yciem Google Analytics
lub podobnych narżędżi), żż e wysś wietlane Tresś ci Użż ytkownikoś w nie pochodżą od
Użż ytkownikoś w, ktoś rży je umiesś cili w Serwisie, Własś ciciel Serwisu ma prawo
usunącś daną Tresś cś Użż ytkownika, a takżż e żablokowacś lub usnącś konto
Użż ytkownika w Serwisie, beż koniecżnosś ci powiadamiania Użż ytkownika.
III. Rejestracja Konta w Serwisie
1. Użż ytkownicy mają możż liwosś cś żałożż enia w Serwisie indywidualnego Konta
Użż ytkownika poprżeż dokonanie rejestracji ża posś rednictwem Serwisu.
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2. Zarejestrowacś Konto możż e wyłącżnie Użż ytkownik, ktoś ry:
a) jest osobą fiżycżną, ma ukonś cżone co najmniej 17 lat (ż żastrżeżż eniem ust.
3 poniżż ej) i posiada co najmniej ogranicżoną żdolnosś cś do cżynnosś ci
prawnych oraż
b) posiada własny profil na co najmniej jednym ż wskażanych serwisoś w
społecżnosś ciowych: Facebook, Instagram lub YouTube, Musical.ly, Blog.
3. Użż ytkownik nie posiadający pełnej żdolnosś ci do cżynnosś ci prawnych posiadacś
musi żgodę swojego prżedstawiciela na żarejestrowanie swojego Konta w
Serwisie oraż korżystanie że swojego Konta w Serwisie. Własś ciciel Serwisu możż e
w każż dej chwili poprosicś Użż ytkownika o prżedstawienie takiej żgody w formie
pisemnej, w prżypadku braku prżedstawienia takiej żgody w żakresś lonym
terminie Własś ciciel Serwisu usunie Konto Użż ytkownika ż Serwisu.
4. Rejestracja następuje poprżeż wypełnienie i żaakceptowanie formularża
rejestracyjnego udostępnionego na stronach Serwisu, w ktoś rym Użż ytkownik
musi podacś dane ożnacżone jako obowiążkowe. Rejestracja w Serwisie wymaga
potwierdżenia prżeż Użż ytkownika poprawnosś ci podanych danych prżeż
kliknięcie w link prżesłany prżeż Własś ciciela Serwisu na adres e-mail podany
prżeż Użż ytkownikach w danych rejestracyjnych.
5. Warunkiem rejestracji jest wyrażż enie żgody na tresś cś Regulaminu, na
prżetwarżanie danych osobowych w celu korżystania ż Serwisu oraż podanie
danych ożnacżonych jako obowiążkowe.
6. Umowa na korżystanie ż Serwisu ż Zarejestrowanym Użż ytkownikiem żawierana
jest prżeż żarejestrowanie konta Użż ytkownika. Umowa na korżystanie ż Serwisu
żawierana jest ż Zarejestrowanym Użż ytkownikiem na cżas nieożnacżony, nie
dłużż sży jednak niżż do dnia wyrejestrowania konta Użż ytkownika.
7. Własś ciciel Serwisu możż e rożwiążacś umowę na korżystanie ż Serwisu ż
Zarejestrowanym Użż ytkownikiem w każż dym cżasie ża cżternastodniowym
okresem wypowiedżenia. Zarejestrowany Użż ytkownik możż e rożwiążacś umowę
na korżystanie ż Serwisu w każż dym cżasie poprżeż wysłanie wiadomosś ci e-mail ż
wnioskiem o usunięcie o wyrejestrowanie Konta w Serwisie. Własś ciciel Serwisu
możż e skontaktowacś się ż Zarejestrowanym Użż ytkownikiem w celu potwierdżenia
woli wyrejestrowania Konta. Konto żostanie wyrejestrowane w terminie nie
dłużż sżym niżż 14 dni od daty ostatecżnego potwierdżenia woli prżeż
Zarejestrowanego Użż ytkownika.
8. Własś ciciel Serwisu możż e rożwiążacś umowę na korżystanie ż Serwisu beż
żachowania okresu wypowiedżenia, jak roś wnieżż możż e ogranicżycś
Zarejestrowanemu Użż ytkownikowi dostęp do cżęsś ci lub całosś ci Serwisu że
skutkiem natychmiastowym w prżypadku narusżenia prżeż Użż ytkownika
Regulaminu, a w sżcżegoś lnosś ci, gdy Użż ytkownik:
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a)

podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane nieżgodne ż prawdą, niedokładne
lub nieaktualne, wprowadżające w błąd lub narusżające prawa osoś b trżecich,
dopusś cił się ża posś rednictwem Serwisu narusżenia praw osoś b trżecich, w tym
doś br osobistych innych Użż ytkownikoś w Serwisu,
dopusś cił się innego żachowania, nieżgodnego ż obowiążującymi prżepisami
prawa, dobrymi obycżajami lub żasadami wspoś łżż ycia społecżnego lub
godżącego w dobre imię Własś ciciela Serwisu, jego pracownikoś w,
wspoś łpracownikoś w lub kontrahentoś w.

b)
c)

9. Osoba, ktoś ra żostała pożbawiona prawa do korżystania ż Serwisu nie możż e
dokonacś powtoś rnej rejestracji beż uprżedniej żgody Własś ciciela Serwisu.
10. Rożwiążanie umowy o korżystanie ż Serwisu skutkuje rożwiążaniem wsżystkich
nieżakonś cżonych Umoś w na udżiał w Kampanii ż danym Zarejestrowanym
Użż ytkownikiem.
IV. Zasady korzystania z Serwisu przez Influencerów.
A. Zasady ogólne
1. Po żarejestrowaniu Konta w Serwisie Influencer otrżymuje możż liwosś cś dostępu
do panelu administracyjnego Konta poprżeż wprowadżenie indywidualnego
loginu i hasła. Własś ciciel Serwisu nie ponosi odpowiedżialnosś ci ża skutki
udostępniania prżeż Influencera loginu lub hasła osobom trżecim.
2. Za posś rednictwem panelu administracyjnego Influencer możż e korżystacś ż
funkcjonalnosś ci Konta w żakresie udostępnionym prżeż Własś ciciela Serwisu, w
sżcżegoś lnosś ci:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

stworżycś i żarżądżacś swoim Profilem Influencera,
prżeglądacś dostępne Kampanie,
wygenerowacś Umowę na udżiał w Kampanii,
żawieracś Umowy na udżiał w Kampanii,
użyskiwacś informacje o rożlicżeniu żawartych Umoś w na udżiał w Kampanii,
kontaktowacś się ż prżedstawicielami Własś ciciela Serwisu poprżeż chatbox.

3. Influcener prżyjmuje do wiadomosś ci, żż e niektoś re lub wsżystkie funkcjonalnosś ci
Serwisu, o ktoś rych mowa powyżż ej mogą bycś cżasowo wyłącżane lub ogranicżane,
jak roś wnieżż , żż e sposoś b korżystania ż nich możż e się żmieniacś ; żmiany takie nie
stanowią żmiany umowy na korżystanie ż Serwisu i nie wymagają żmiany
niniejsżego Regulaminu.
4. Zamiesżcżając jakiekolwiek tresś ci w Profilu Influencera, Influncer gwarantuje, żż e
będą one żgodne ż mającymi żastosowanie prżepisami prawa oraż nie będą
narusżacś żż adnych praw osoś b trżecich. W prżypadku, jeżż eli osoba trżecia żgłosi
prżeciwko Własś cicielowi Serwisu lub osobom ż jego personelu jakiekolwiek
rosżcżenie lub żarżut żwiążany ż tresś ciami żamiesżcżonymi prżeż Influencera w
Profilu Influencera, Influencer żwiążany będżie do doprowadżenia do żwolnienia
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Własś ciciela Serwisu lub cżłonkoś w jego personelu ż odpowiedżialnosś ci w
najsżersżym dopusżcżalnym prżeż prawo żakresie oraż do pokrycia wsżelkich
sżkoś d i kosżtoś w, jakie Własś ciciel Serwisu lub dany cżłonek jego personelu
ponioś sł w żwiążku ż wystąpieniem prżeż osobę trżecią ż takim rosżcżeniem lub
żarżutem. Na potrżeby niniejsżego ustępu ża osobę trżecią uważż any będżie takżż e
organ administracji publicżnej, a ża rosżcżenie roś wnieżż każż dy nakaż, żakaż, kara,
grżywna itp. wydany lub nałożż ony prżeż taki organ.
5. Zamiesżcżając jakiekolwiek tresś ci w Profilu Influencera, Influencer udżiela
Własś cicielowi Serwisu nieodpłatnej, niewyłącżonej i nieogranicżonej
terytorialnie licencji na publikowanie tresś ci w sieci Internet oraż w wsżelkich
materiałach informacyjnych lub reklamowych Własś ciciela Serwisu, w każż dej
formie, w taki sposoś b, aby każż da osoba lub osoby spełniające okresś lone kryteria
(według wyboru Własś ciciela Serwisu) miała dostęp do takich tresś ci na
warunkach okresś lonych prżeż Własś ciciela Serwisu. Licencja ta udżielana jest na
cżas obowiążywania umowy na korżystanie ż Serwisu ż Zarejestrowanym
Użż ytkownikiem, nie kroś cej jednak niżż na jeden rok od daty uruchomienia
Kampanii, w ramach ktoś rej dane tresś ci żostały żamiesżcżone.
6. Zamiesżcżając w Profilu Influencera swoś j wiżerunek Influencer wyrażż a żgodę na
publikację tego wiżerunku prżeż Własś ciciela Serwisu w ramach Serwisu oraż w
wsżelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych Własś ciciela Serwisu, w
każż dej formie, w taki sposoś b, aby każż da osoba lub osoby spełniające okresś lone
kryteria (według wyboru Własś ciciela Serwisu) miała dostęp do takich tresś ci na
warunkach okresś lonych prżeż Własś ciciela Serwisu. Influnecer nie jest
uprawniony do żamiesżcżenia w Profilu Influencera wiżerunku innych osoś b.
B. Zawieranie i treść Umów na udział w Kampanii
1. W celu żawarcia Umowy na udżiał w Kampanii Influencer powinien:
a) żalogowacś się na swoje Konto,
b) wybracś , sposś roś d dostępnych Kampanii, Kampanię, w ktoś rej chce wżiącś udżiał,
c) użupełnicś formularż ż danymi do umowy, wypełniając wsżystkie pola
ożnacżone jako wymagane,
d) żłożż ycś wniosek o udżiał w Kampanii poprżeż skorżystanie ż odpowiedniej
funkcjonalnosś ci Serwisu.
2. Każż dy wniosek o udżiał w Kampanii wymaga odrębnej akceptacji Własś ciciela
Serwisu. Osś wiadcżenie o akceptacji wniosku odbywa się ża posś rednictwem
Serwisu. Złożż enie wniosku o udżiał w Kampanii w sposoś b opisany powyżż ej nie
gwarantuje akceptacji wniosku i żawarcia Umowy o udżiał w Kampanii.
Własś ciciel Serwisu możż e odmoś wicś akceptacji każż dego wniosku beż podawania
prżycżyny. Brak żłożż enia prżeż Własś ciciela Serwisu osś wiadcżenia o akceptacji
wniosku w terminie 7 roś wnożnacżny jest ż brakiem akceptacji danego wniosku.
3. Po otrżymaniu osś wiadcżenia o akceptacji wniosku o udżiał w Kampanii ża
posś rednictwem Serwisu, Influencer powinien żaakceptowacś stawkę
wynagrodżenia wskażaną w opisie danej Kampanii. Influencer możż e:
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a) żaakceptowacś podaną stawkę,
b) negocjowacś podaną stawkę,
c) żreżygnowacś ż udżiału w Kampanii.
4. W prżypadku braku żłożż enia prżeż Influencera jednego ż osś wiadcżenś
wskażanych w ust. 2 powyżż ej w terminie 7 dni od jego prżekażania prżeż
Własś ciciela Serwisu, prawo do udżiału w Kampanii wygasa.
5. W prżypadku wybrania prżeż Influncera możż liwosś ci negocjowania stawki,
prżedstawiciel Własś ciciela Serwisu skontaktuje się ż Influncerem ża
posś rednictwem Serwisu. Własś ciciel Serwisu nie gwarantuje możż liwosś ci
negocjowania stawki we wsżystkich Kampaniach oraż że wsżystkimi
Influencerami. Negocjowanie stawki odbywa się wyłącżnie ża posś rednictwem
Serwisu, jakakolwiek proś ba skontaktowania się ż Własś cicielem Serwisu lub jego
prżedstawicielem poża Serwisem, beż wyrażś nej żgody Własś ciciela Serwisu,
użnana możż e bycś ża narusżenie niniejsżego Regulaminu. W prżypadku, jeżż eli
strony nie dojdą do porożumienia w sprawie wysokosś ci stawki w terminie 7 dni,
użnaje się, żż e negocjacje nie doprowadżiły do żawarcia Umowy o udżiał w
Kampanii i wniosek o udżiał w Kampanii wygasa, chyba żż e Własś ciciel Serwisu
wyrażi żgodę na prżedłużż enie negocjacji.
6. Akceptacja stawki, w sposoś b opisany w ust. 3 pkt a) lub w ramach negocjacji, o
ktoś rych mowa w ust. 5 prżeż Influencera roś wnożnacżna jest ż żawarciem Umowy
o udżiał w Kampanii.
7. Użż ytkownik nieposiadający pełnej żdolnosś ci do cżynnosś ci prawnych posiadacś
musi żgodę swojego prżedstawiciela na żawarcie każż dej Umowy na udżiał w
Kampanii. Własś ciciel Serwisu możż e w każż dej chwili poprosicś Influencera o
prżedstawienie takiej żgody w formie pisemnej, w prżypadku braku
prżedstawienia takiej żgody w żakresś lonym terminie Umowa na udżiał w
Kampanii wygasa.
C. Treść Umowy na udział w Kampanii
1. Tresś cś Umowy na udżiał w Kampanii generowana jest ża posś rednictwem Serwisu
w sposoś b opisany w pkt B powyżż ej. W żakresie nieuregulowanym w tresś ci
wygenerowanej Umowy o udżiał w Kampanii żastosowanie mają poniżż sże
postanowienia („Ogoś lne Warunki udżiału w Kampaniach ża posś rednictwem
Serwisu”).
2. Influnecer żobowiążany jest do dżiałania w sposoś b staranny, sumienny i
prawidłowy, żgodnie że specyfiką żleconego żadania oraż informacjami i
wytycżnymi że strony Własś ciciela Serwisu.
3. Influencer gwarantuje, żż e wykonując żlecone żadania będżie dżiałał żgodnie ż
mającymi żastosowanie prżepisami prawa oraż nie będżie narusżacś żż adnych
praw osoś b trżecich. W prżypadku, jeżż eli osoba trżecia żgłosi prżeciwko
Własś cicielowi Serwisu lub osobom ż jego personelu jakiekolwiek rosżcżenie lub
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żarżut żwiążany ż wykonaniem powierżonego żadania prżeż Influencera,
Influencer żwiążany będżie do doprowadżenia do żwolnienia Własś ciciela Serwisu
lub cżłonkoś w jego personelu ż odpowiedżialnosś ci w najsżersżym dopusżcżalnym
prżeż prawo żakresie oraż do pokrycia wsżelkich sżkoś d i kosżtoś w, jakie
Własś ciciel Serwisu lub dany cżłonek jego personelu ponioś sł w żwiążku ż
wystąpieniem prżeż osobę trżecią ż takim rosżcżeniem lub żarżutem. Na
potrżeby niniejsżego ustępu ża osobę trżecią uważż any będżie takżż e organ
administracji publicżnej, a ża rosżcżenie roś wnieżż każż dy nakaż, żakaż, kara,
grżywna itp. wydany lub nałożż ony prżeż taki organ.
4. Influencer żobowiążany jest do wykonania powierżonych żadanś osobisś cie.
Influncer nie możż e powierżycś wykonania żadanś osobie trżeciej beż pisemnej
żgody Własś ciciela Serwisu. Jeżż eli Infleuncer wykonując Umowę na udżiał w
Kampanii korżysta ż pomocy osoś b trżecich, odpowiada ża ich dżiałania lub
żaniechania jak ża swoje własne.
5. Na żż ądanie Własś ciciela Serwisu, Influencer jest żobowiążany do prżedstawienia
informacji dotycżących postępu prac nad powierżonymi żadaniami. Nieżależż nie
od tego, Influencer żobowiążany jest do nieżwłocżnego poinformowania
Własś ciciela Serwisu, jeżż eli żachodżą jakiekolwiek okolicżnosś ci mogące miecś
wpływ na terminowe wykonanie powierżonego żadania.
6. Influencer żobowiążany jest do wykonania powierżonego żadania w terminie
wskażanym w tresś ci Umowy na udżiał w Kampanii. Poprżeż wykonanie
powierżonego żadania uważż a się prżekażanie umoś wionych Materiałoś w
Influencera Własś cicielowi Serwisu ża posś rednictwem Serwisu, w formie
elektronicżnej, w taki sposoś b, aby Własś ciciel Serwisu moś gł się ż nimi żapożnacś .
7. Jeżż eli Materiał Influencera żostał wykonany w sposoś b nieprawidłowy lub
niepełny, Własś ciciel Serwisu możż e żażż ądacś od Influencera, w ramach umoś wionej
stawki wynagrodżenia, wprowadżenia odpowiednich żmian, modyfikacji lub
użupełnienś wskażując jednocżesś nie termin na ich dokonanie. Własś ciciel Serwisu
możż e roś wnieżż samodżielnie wprowadżicś takie żmiany, modyfikacje lub
użupełnienia w każż dym cżasie.
8. Z tytuły prawidłowego wykonania Umowy na udżiał w Kampanii, Influencerowi
prżysługuje wynagrodżenie w wysokosś ci stawki ustalonej w Umowie o udżiał w
Kampanii. Wypłata wynagrodżenie odbywa się na warunkach wskażanych w pkt
E poniżż ej. Wynagrodżenie ma charakter rycżałtowy.
9. Wynagrodżenie, o ktoś rym mowa w ust. 8 powyżż ej obejmuje w sżcżegoś lnosś ci
wynagrodżenie ż tytułu:
a) wykonania powierżonego żadania,
b) prżeniesienia praw autorskich do Materiałoś w Influencera, o ktoś rych mowa w
pkt D ust. 1 i 2 poniżż ej na wsżystkich polach eksploatacji rycżałtowo,
c) udżielenie żgoś d, o ktoś rych mowa w pkt D ust. 5 poniżż ej.
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10. Własś ciciel Serwisu uprawniony jest do rożwiążania Umowy na udżiał w
Kampanii w każż dym cżasie, w prżypadku, jeżż eli:
a) Influencer narusżył postanowienia Umowy na udżiał w Kampanii, Ogoś lne
Warunki udżiału w Kampaniach ża posś rednictwem Serwisu, Regulamin lub
mające żastosowanie prżepisy prawa,
b) Influencer opoś żś nia się ż wykonaniem powierżonych żadanś w stosunku do
terminoś w wynikających ż Umowy na udżiał w Kampanii,
c) Influencer nie poprawił błędnie lub niekompletnie wykonanych Materiałoś w
Influencera,
d) podmiot, na rżecż ktoś rego wykonywana była Kampania wycofał się ż jej
realiżacji.
11. W prżypadku rożwiążania Umowy na udżiał w Kampanii ż powodoś w opisanych
w ust. 10 pkt a) – c) powyżż ej Influencerowi nie prżysługuje wynagrodżenie ża
udżiał w Kampanii; w prżypadku, o ktoś rym mowa w pkt d) powyżż ej
Influencerowi prżysługuje wynagrodżenie ża udżiał w Kampanii tylko w takim
żakresie, w jakim Własś ciciel Serwisu otrżymał takie wynagrodżenie od podmiotu
żlecającego Kampanię.
12. W sprawach nieuregulowanych Umową na udżiał w Kampanii ani Ogoś lnymi
Warunkami udżiału w Kampaniach ża posś rednictwem Serwisu stosuje się
odpowiednie prżepisy prawa polskiego.
13. Wsżelkie spory powstałe na gruncie niniejsżej Umowy o udżiał w Kampanii lub
Ogoś lnych Warunkoś w udżiału w Kampaniach ża posś rednictwem Serwisu
rożpożnawane będą prżeż odpowiedni sąd powsżechny własś ciwy że wżględu na
siedżibę Własś ciciela Serwisu.
14. Zawierając Umowę na udżiał w Kampanii Influencer osś wiadcża, żż e nie dżiała jako
Konsument.
D. Prawa autorskie do Materiałów Influencera oraz prawa do wizerunku.
1. W chwili prżekażania każż dego Materiału Influencera, Influencer prżenosi na
Własś ciciela Serwisu całosś cś praw autorskich do takiego Materiału Influencera, beż
żż adnych ogranicżenś cżasowych i terytorialnych, na wsżelkich żnanych w chwili
żawarcia Umowy na udżiał w Kampanii polach eksploatacji, a w sżcżegoś lnosś ci:
a) w żakresie utrwalenia i żwielokrotnienia Materiałoś w Infuencera –
wytwarżanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficżną, żapisu
magnetycżnego oraż techniką cyfrową,
b) w żakresie obrotu oryginałem lub egżemplarżami Materiałoś w Infuencera –
wprowadżenie do obrotu, użż ycżenia, najem oryginału lub egżemplarży
Materiałoś w Infuencera,
c) wprowadżania do obrotu nosś nikoś w żapisoś w wsżelkiego rodżaju, w tym np.
CD,
DVD,
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Blue-ray, a takżż e publikacji wydawnicżych realiżowanych na podstawie
Materiałoś w Infuencera lub ż jego wykorżystaniem,
d) wsżelkie rożpowsżechnianie, w tym wprowadżania żapisoś w Materiałoś w
Infuencera do pamięci komputeroś w i serweroś w sieci komputerowych, w tym
ogoś lnie dostępnych w rodżaju Internet i udostępniania ich użż ytkownikom
takich sieci,
e) prżekażywania lub prżesyłania żapisoś w Materiałoś w Infuencera pomiędży
komputerami, serwerami i użż ytkownikami (korżystającymi), innymi
odbiorcami, prży pomocy wsżelkiego rodżaju sś rodkoś w i technik,
f) publicżne udostępnianie Materiałoś w Infuencera, żaroś wno odpłatne, jak i
nieodpłatne, w tym w trakcie preżentacji i konferencji oraż w taki sposoś b, aby
każż dy moś gł miecś do niego dostęp w miejscu i w cżasie prżeż siebie
wybranym, w tym takżż e w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych
lub w żwiążku że sś wiadcżeniem usług telekomunikacyjnych, w tym roś wnieżż ż żastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.
2. Influencer upoważż nia roś wnieżż Własś ciciela Serwisu do rożporżądżania oraż
korżystania ż utworoś w stanowiących opracowanie Materiałoś w Infuencera, w
żakresie wskażanym w ust. 1 powyżż ej. Wskażane upoważż nienie możż e bycś
prżenosżone na osoby trżecie beż koniecżnosś ci użyskiwania odrębnej żgody.
3. Influencer żobowiążuje się do powstrżymania się od wykonywania majątkowych
praw autorskich w stosunku do Materiałoś w Influencera. W sżcżegoś lnosś ci
Influencer upoważż nia Własś ciciela Serwisu do decydowania o pierwsżej publikacji
takich Materiałoś w.
4. Influencer wyrażż a żgodę na publikowanie Materiałoś w Infuencera ż wskażaniem
autorstwa Influencera, że wskażaniem autorstwa dowolnej osoby trżeciej
(istniejącej lub nieistniejącej) oraż beż wskażania autorstwa.
5. W prżypadku, jeżż eli dany Materiał Influencera żawiera wiżerunek osoś b
fiżycżnych, Influencer wyrażż a żgodę na korżystanie ż tego wiżerunku prżeż
Własś ciciela Serwisu w żakresie nieżbędnym do korżystania ż Materiału
Influencera na wsżystkich polach eksploatacji opisanych w ust. 1 i 2 powyżż ej, w
tym do dowolnych modyfikacji wiżerunku oraż łącżenia go ż dowolnymi
elementami innych utworoś w.
6. Influencer gwarantuje, żż e posiada żgodę wsżystkich osoś b fiżycżnych, ktoś rych
wiżerunek ujawniony żostał w Materiale Influencera na wykorżystywanie ich
wiżerunku żgodnie ż ust. 5 powyżż ej. W prżypadku nierżetelnosś ci tego
osś wiadcżenia żastosowanie ma pkt C ust. 3 powyżż ej.
7. Influenecer udżiela Własś cicielowi Serwisu upoważż nienia do prżenosżenia prawa
do korżystania ż ujawnionego w Materiałach Influencera wiżerunku osoś b
fiżycżnych na osoby trżecie.
E. Zakończenie realizacji Kampanii i wypłata wynagrodzenia z tytułu Umowy
na udział w Kampanii.
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1. Podstawę do rożlicżenia wynagrodżenia Influencera ż tytułu Umowy na udżiał w
Kampanii stanowi wygenerowana w Serwisie Umowa na udżiał w Kampanii.
2. Własś ciciel Serwisu informuje wsżystkich Influenceroś w, ktoś rży brali udżiał w
Kampanii o Zakonś cżeniu Kampanii.
3. Wypłata wynagrodżenia na rżecż Influencera następuje wyłącżnie prżelewem na
rachunek bankowy wskażany prżeż Influencera prży żawieraniu Umowy na
udżiał w Kampanii w terminie 14 dni od daty Zakonś cżenia Kampanii, o ktoś rym
mowa w ust. 1 powyżż ej, ż żastrżeżż eniem ust. 5 poniżż ej.
4. Z wynagrodżenia Influencera potrącane są wsżelkie należż nosś ci publicżnoprawne,
do ktoś rych żapłaty żobowiążany jest Własś ciciel Serwisu jako płatnik. Wsżelkie
stawki wynagrodżenia podane w Umowie na udżiał w Kampanii są stawkami
brutto.
5. Jeżż eli jednak Influencer jest żarejestrowanym podatnikiem podatku od towaroś w i
usług VAT, stawki wynagrodżenia należż y traktowacś jako stawki netto, do ktoś rych
dolicżony żostanie VAT w obowiążującej wysokosś ci. W takim wypadku wypłata
wynagrodżenia nastąpi w terminie 30 dni po doręcżeniu Własś cicielowi Serwisu
prawidłowo wystawionej prżeż Influencera faktury VAT.
V. Zasady zamieszczania Treści Użytkowników
1. Zarejestrowani Użż ytkownicy mogą żamiesżcżacś w Serwisie Wpisy lub Artykuły
Użż ytkownika o ile są one żgodne ż niniejsżym Regulaminem.
2. Każż dy Wpis i Artykuł Użż ytkownika umiesżcżane jest w Blogbooku i
prżedstawiany do oceny innym Użż ytkownikom.
3. Użż ytkownicy mogą oceniacś dane Wpisy i Artykuły Użż ytkownikoś w oddając na nie
głos pożytywny albo negatywny. Użż ytkownik możż e oddacś na dany Wpis lub
Artykuł Użż ytkownika tylko jeden głos. Lista osoś b głosujących umiesżcżana jest na
lisś cie prży danym Wpisie lub Artykule Użż ytkownika.
4. Użż ytkownicy mogą w każż dej chwili skomentowacś dowolny Wpis lub Artykuł
Użż ytkownika.
5. Wpisy i Artykuły Użż ytkownika mogą bycś roś wnieżż żamiesżcżane w katalogu na
stronie głoś wnej Serwisu i oceniane po żamiesżcżeniu ich w katalogu na stronie
głoś wnej Serwisu.
6. Wsżelkie dżiałania podejmowane prżeż Użż ytkownikoś w w ramach Serwisu
polegające na żamiesżcżaniu Wpisoś w i/lub Artykułoś w Użż ytkownika, ich ocenie
oraż komentowaniu, a takżż e cel tych dżiałanś , powinny bycś żgodne ż
obowiążującymi prżepisami prawa, żasadami wspoś łżż ycia społecżnego i dobrymi
obycżajami, w sżcżegoś lnosś ci żakażane jest dostarcżanie prżeż Użż ytkownika tresś ci
o charakterże beżprawnym.
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7. Użż ytkownik ponosi pełną odpowiedżialnosś cś ża swoje dżiałania, w tym ża Tresś ci
Użż ytkownika żamiesżcżane w Serwisie.
8. Zamiesżcżając jakiekolwiek Tresś ci Użż ytkownika, Użż ytkownik gwarantuje, żż e będą
one żgodne ż mającymi żastosowanie prżepisami prawa oraż nie będą narusżacś
żż adnych praw osoś b trżecich. W prżypadku, jeżż eli osoba trżecia żgłosi prżeciwko
Własś cicielowi Serwisu lub osobom ż jego personelu jakiekolwiek rosżcżenie lub
żarżut żwiążany ż Tresś ciami Użż ytkownika, Użż ytkownik żwiążany będżie do
doprowadżenia do żwolnienia Własś ciciela Serwisu lub cżłonkoś w jego personelu ż
odpowiedżialnosś ci w najsżersżym dopusżcżalnym prżeż prawo żakresie oraż do
pokrycia wsżelkich sżkoś d i kosżtoś w, jakie Własś ciciel Serwisu lub dany cżłonek
jego personelu ponioś sł w żwiążku ż wystąpieniem prżeż osobę trżecią ż takim
rosżcżeniem lub żarżutem. Na potrżeby niniejsżego ustępu ża osobę trżecią
uważż any będżie takżż e organ administracji publicżnej, a ża rosżcżenie roś wnieżż
każż dy nakaż, żakaż, kara, grżywna itp. wydany lub nałożż ony prżeż taki organ.
9. Tresś ci Użż ytkownika powinny bycś żredagowane w cżytelny sposoś b, nie mogą miecś
charakteru reklamowego i nie mogą narusżacś obowiążujących prżepisoś w prawa,
żasad wspoś łżż ycia społecżnego, dobrych obycżajoś w (w tym dobrych praktyk) oraż
praw osoś b trżecich, w sżcżegoś lnosś ci nie mogą żawieracś :
a) wypowiedżi wulgarnych lub obrażś liwych, w tym dotycżących innych
Użż ytkownikoś w,
b) wypowiedżi narusżających żasady dobrego wychowania i etykiety,
c) tresś ci propagujących prżemoc, tresś ci drastycżnych, bądżś nawołujących do
sżerżenia nienawisś ci, rasiżmu, ksenofobii lub konfliktoś w międży narodami,
d) tresś ci narusżających dobra osobiste (w sżcżegoś lnosś ci wiżerunku) lub prawa
autorskie osoś b trżecich,
e) tresś ci o charakterże pornograficżnym.
10.Niedożwolone jest żamiesżcżanie w Serwisie do stron internetowych, na ktoś rych
żawarte są tresś ci, o ktoś rych mowa w ustępie 9 powyżż ej.
11.Zamiesżcżając jakiekolwiek Tresś ci Użż ytkownika, Użż ytkownik udżiela
Własś cicielowi Serwisu nieodpłatnej, niewyłącżonej i nieogranicżonej
terytorialnie licencji na publikowanie Tresś ci Użż ytkownika w sieci Internet oraż w
wsżelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych Własś ciciela Serwisu, w
każż dej formie, w taki sposoś b, aby każż da osoba lub osoby spełniające okresś lone
kryteria (według wyboru Własś ciciela Serwisu) miała dostęp do takich tresś ci na
warunkach okresś lonych prżeż Własś ciciela Serwisu. Licencja ta udżielana jest na
cżas nieokresś lony i nie wygasa wraż ż żakonś cżeniem obowiążywania umowy na
korżystanie ż Serwisu ż Zarejestrowanym Użż ytkownikiem.
12.Zamiesżcżając w ramach Tresś ci Użż ytkownika swoś j wiżerunek Użż ytkownik
wyrażż a żgodę na publikację tego wiżerunku prżeż Własś ciciela Serwisu w ramach
Serwisu oraż w wsżelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych
Własś ciciela Serwisu, w każż dej formie, w taki sposoś b, aby każż da osoba lub osoby
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spełniające okresś lone kryteria (według wyboru Własś ciciela Serwisu) miała
dostęp do takich tresś ci na warunkach okresś lonych prżeż Własś ciciela Serwisu.
13.Użż ytkownicy są żobowiążani do powstrżymania się od jakichkolwiek dżiałanś
mających na celu manipulowanie tresś ciami lub wynikami Wpisoś w w Serwisie, do
nie spamowania Serwisu oraż do powstrżymywania się od jakichkolwiek dżiałanś
mogących utrudnicś lub żakłoś cicś funkcjonowanie Serwisu i korżystanie ż usług
Serwisu w sposoś b uciążż liwy dla innych Użż ytkownikoś w.
14.Użż ytkownik możż e żamiesżcżacś w ramach Tresś ci Użż ytkownika jedynie te żdjęcia
do ktoś rych publikacji posiada stosowne prawa. Użż ytkownik wyrażż a żgodę na
rożpowsżechnianie i publicżne udostępnianie jego własnego wiżerunku, oraż
innych żamiesżcżonych prżeż siebie żdjęcś w Serwisie, na żasadżie wskażanej w
żdaniu uprżednim. Jeżż eli żdjęcie prżedstawia inną osobę, Użż ytkownik powinien
otrżymacś żgodę takiej osoby na rożpowsżechnianie i publicżne udostępnianie jej
wiżerunku.
15.Własś cicielowi Serwisu prżysługuje prawo do usuwania, modyfikowania lub
prżenosżenia w ramach Serwisu wsżelkich Tresś ci Użż ytkownika w każż dym cżasie,
beż koniecżnosś ci użyskiwania odrębnej żgody Użż ytkownika.
VI. Zasady udział w grywalizacji
1. Zarejestrowani Użż ytkownicy mogą ża swoją aktywnosś cś w Serwisie żdobywacś
Monety
2. Monety użż ytkownik otrżymuje ża wykonanie pojedyncżej aktywnosś ci w Serwisie
m.in.:
a. dodanie wpisu
b. dodanie lub żdobycie (w prżypadku autora) komentarża wpisu,
c. dodanie lub żdobycie (w prżypadku autora) lajka wpisu
d. wyroś żż nienie wpisu
e. żdobycie odpowiedniej licżby wysś wietlenś wpisoś w (w prżypadku autora)
f. realiżację żadanś w panelu influencera w prżypadku twoś rcoś w, ktoś rży są
aktywni w panelu infulencera dostępnym pod
www.ddob.com/panel/influencer
3. Monetami otrżymują użż ytkownicy, ktoś rży są:
a. autorami najchętniej cżytanych wpisoś w; (tj. ż najwięksżą licżbą
wysś wietlenś )
b. autorami wyroś żż nionych wpisoś w;
c. autorami najcżęsś ciej lajkowanych i komentowanych wpisoś w
d. użż ytkownikami najbardżiej komentującymi, lajkującymi i generującymi
wysś wietlenia wpisoś w.
e. twoś rcami realiżującymi żadania dostępne w panelu Influencera
4. Zdobyte Monety użż ytkownik możż e prżeżnacżycś na wymianę na nagrody
wymieniając odpowiednią licżbę monety na nagrodę dostępną w Katalogu
Nagroś d.

14

5. Nagrody żdobyte w Serwisie nie podlegają wymianie na ich roś wnowartosś cś w
pieniądżu, ani na nagrody innego rodżaju. Zdobyte Monety podlegają wymianie
na nagrody jedynie na warunkach i żasadach okresś lonych w Regulaminie.
6. DDOB żastrżega sobie prawo żmiany asortymentu Katalogu Nagroś d w dowolnym
momencie jego dżiałania oraż możż liwosś cś wycofania nagrody roś wnieżż po
wymianie Monet na tę nagrodę prżeż użż ytkownika i żwroś cenia na jego konto
wydanych Monet.
7. Użż ytkownik możż e wybracś w Katalogu Nagroś d więcej niżż jedną nagrodę ż tej
samej kategorii
8. Użż ytkownikowi Serwisu biorącego udżiał w grywaliżacji żabrania się:
a. użż ywania wielu Kont prżeż pojedyncżego użż ytkownika korżystającego ż
Serwisu i grywaliżacji
b. wielokrotnej i inicjowanej prżeż użż ytkownika żmiany adresu IP celem
użyskania dodatkowych Monet w Serwisie
c. korżystania ż programoś w automatyżujących wykonywanie aktywnosś ci ża
ktoś re użż ytkownikowi prżysługują Monety inne niżż opisane w Serwisie na
www.ddob.com/monety
d. korżystania ż programoś w i narżędżi masowo prżekierowujących ruch do
Serwisy i generowania aktywnosś ci
e. spamowanie innych użż ytkownikoś w ż prosś bą o like lub dodanie
komentarża
f. korżystania że stron i programoś w typu autosurf i Proxy;
g. łamania prawa i dobrych obycżajoś w
h. ingerowania w kod żś roś dłowy Serwisu oraż kopiowania go a w
sżcżegoś lnosś ci w celu osiągnięcia korżysś ci. Dżiałania opisane w żdaniu
poprżednim będą roś wnożnacżne ż narusżeniem praw autorskich DDOB,
innych praw własnosś ci intelektualnej oraż prawa handlowego.
9. Użż ytkownicy łamiący postanowienia Regulaminu, w sżcżegoś lnosś ci opisane w pkt
7 a-h mogą bycś decyżją DDOB wyklucżeni ż grywaliżacji i ż Serwisu lub mogą bycś
im kasowane żdobyte Monety
10.Wydawanie nagroś d
a. Nagrody rżecżowe żostaną prżesłane indywidualnie do każż dego że
Użż ytkownikoś w drogą pocżtową. Użż ytkownik, aby moś gł otrżymacś nagrodę
powinien odpowiedżiecś na wiadomosś cś e-mail wysłaną prżeż DDOB
informującą o żakupionej nagrodżie lub prżeż wiadomosś cś komunikatora
dostępnego w Serwisie. W odpowiedżi należż y prżesłacś dane: imię,
nażwisko, adres korespondencyjny ż kodem pocżtowym oraż numer
telefonu w celu umożż liwienia DDOB wysyłki nagrody. Zwyciężca ma na to
14 dni od chwili otrżymania w/w wiadomosś ci e-mail. Brak spełnienia tego
warunku będżie prżycżyną odmowy wydania Użż ytkownikowi nagrody.
Brak odbioru nagrody w terminie 7 dni, dwukrotne niepodjęcie prżesyłki
lub odmowa podjęcia innych dżiałanś koniecżnych do odbioru nagrody, o
ktoś rych mowa powyżż ej ż prżycżyn leżż ących po stronie Użż ytkownika jest
roś wnożnacżne ż reżygnacją ż nagrody, skutkując tym samym utratą prawa
do tej nagrody, jak teżż wygasś nięciem wsżelkich rosżcżenś Użż ytkownika
wobec DDOB ż tytułu nagrody.
b. Podanie nieprawdżiwych lub niekompletnych danych (imienia, nażwiska i
pełnego adresu żamiesżkania – ulica, numer domu/ewentualnie lokalu,
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c.

d.
e.
f.

kod pocżtowy, miasto, numer telefonu) możż e stanowicś prżycżynę decyżji
DDOB o odmowie wydania Użż ytkownikowi nagrody w prżypadku
wygranej, po uprżedniej proś bie nawiążania kontaktu że Zwyciężcą celem
ustalenia poprawnosś ci lub kompletnosś ci podanych prżeż niego danych.
Wydanie nagroś d nastąpi żgodnie ż obowiążującymi prżepisami
podatkowymi, w żwiążku ż cżym Użż ytkownik, ktoś ry wymienia Monety na
nagrody żobowiążany jest, pod rygorem utraty prawa do nagrody, do
podania DDOB prawidłowych i kompletnych danych nieżbędnych do
żgodnego ż prawem rożlicżenia wsżelkich występujących podatkoś w od
nagrody, w sżcżegoś lnosś ci podatku dochodowego. W sżcżegoś lnosś ci każż dy
Użż ytkownik, ktoś ry wymienia Monety na nagrody żobowiążany jest do
podania DDOB następujących danych: imię i nażwisko, PESEL, data
urodżenia, miejsce żamiesżkania oraż własś ciwy dla niego Urżąd
Skarbowy. Dane, o ktoś rych mowa w niniejsżym punkcie będą
wykorżystywane wyłącżnie do wykonania żobowiążanś DDOB jako
płatnika podatku. Do danych żastosowanie mają obowiążujące
postanowienia dotycżące ochrony danych osobowych Użż ytkownikoś w.
Nagroda możż e żostacś prżyżnana jedynie osobie, ktoś ra spełni wsżystkie
warunki udżiału w grywaliżacji. Użż ytkownikowi możż e prżysługiwacś
więcej niżż jedna nagroda.
Nagrody rżecżowe w prżypadku nieodebrania prżesyłki ż nagrodą prżeż
Użż ytkownika decyżją DDOB mogą powroś cicś do puli nagroś d dostępnych w
Katalogu Nagroś d.
Jeżż eli wraż ż prżyżnaniem prawa do nagrody po stronie Użż ytkownika
powstanie obowiążek w żakresie żapłaty podatku dochodowego, do
żdobytej prżeż Użż ytkownika nagrody DDOB prżyżna dodatkową nagrodę
pieniężż ną w wysokosś ci 11,11% wartosś ci nagrody. Użż ytkownik wyrażż a
żgodę by ż dodatkowej nagrody pieniężż nej DDOB pobrał żrycżałtowany
podatek dochodowy w wysokosś ci prżewidżianej prawem.

VII. Uprawnienie
Konsumentem

do

odstąpienia

umowy

przez

Użytkownika

będącego

1. Zasady opisane poniżż ej odnosżą się do umoś w:
a) o żałożż enie indywidualnego konta w Serwisie.
2. Użż ytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy
żawartej na odległosś cś w terminie 14 dni od dnia jej żawarcia w tym ża
posś rednictwem formularża stanowiącego żałącżnik nr 2 do ustawy o
prawach konsumenta. Do żachowania terminu wystarcża wysłanie
osś wiadcżenia woli prżed tym terminem. Tresś cś formularża stanowiącego
żałącżnik do w/w ustawy, użupełnionego o dane adresata, stanowi
żałącżnik
do
Regulaminu
i
dostępna
jest
tutaj
https://ddob.com/regulamin.pdf
3. Konsumentowi nie prżysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu
do umoś w:
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a) w ktoś rej prżedmiotem sś wiadcżenia jest rżecż nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służż ąca żaspokojeniu
jego żindywidualiżowanych potrżeb,
b) w ktoś rej prżedmiotem sś wiadcżenia jest rżecż ulegająca sżybkiemu żepsuciu
lub mająca kroś tki termin prżydatnosś ci do użż ycia,
c) w ktoś rej prżedmiotem sś wiadcżenia jest rżecż dostarcżana w
żapiecżętowanym opakowaniu, ktoś rej po otwarciu opakowania nie możż na
żwroś cicś że wżględu na ochronę żdrowia lub że wżględoś w higienicżnych, jeżż eli
opakowanie żostało otwarte po dostarcżeniu,
d) o sś wiadcżenie usług, jeżż eli Własś ciciel Serwisu wykonała w pełni usługę ża
wyrażś ną żgodą Konsumenta, ktoś ry żostał poinformowany prżed
rożpocżęciem sś wiadcżenia, żż e po spełnieniu sś wiadcżenia prżeż Własś ciciela
utraci prawo odstąpienia od umowy,
e) o dostarcżanie dżiennikoś w, periodykoś w lub cżasopism, ż wyjątkiem umowy o
prenumeratę,
f) o dostarcżanie tresś ci cyfrowych, ktoś re nie są żapisane na nosś niku
materialnym, jeżż eli spełnianie sś wiadcżenia rożpocżęło się ża wyrażś ną żgodą
konsumenta prżed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go prżeż Własś ciciela o utracie prawa odstąpienia od umowy,
g) w pożostałych prżypadkach prżewidżianych w mających żastosowanie
prżepisach prawa.
4. W żależż nosś ci od rodżaju umowy żawieranej prżeż Konsumenta ż Własś cicielem
Serwisu w żakresie Serwisu Internetowego, Własś ciciel Serwisu możż e ż uwagi na
naturę oferowanej Konsumentowi rżecży lub usługi:
a) wymagacś żgody Konsumenta na rożpocżęcie sś wiadcżenia usługi prżed
upływem terminu do odstąpienia do danej umowy żawieranej na odległosś cś;
b) wymagacś żgody Konsumenta na wykonanie usługi w całosś ci prżed upływem
terminu do odstąpienia do danej umowy żawieranej na odległosś cś;
c) wymagacś żgody Konsumenta na rożpocżęcie sś wiadcżenia w postaci
dostarcżania tresś ci cyfrowych nieżapisanych na nosś niku materialnym prżed
upływem terminu do odstąpienia do danej umowy żawieranej na odległosś cś.

VIII. Reklamacje
1. Wsżelkie reklamacje żwiążane ż korżystaniem ż Serwisu Internetowego należż y
kierowacś na adres: info@ddob.com. W żgłosżeniu reklamacyjnym należż y podacś
prżycżynę reklamacji.
2. Własś ciciel Serwisu żobowiążuje się do rożpatrżenia każż dej reklamacji w terminie
30 dni kalendarżowych.
X. Postanowienie końcowe
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1. W sprawach nieuregulowanych w niniejsżym Regulaminie mają żastosowanie
własś ciwe prżepisy prawa polskiego.
2. Niniejsży Regulamin obowiążuje od dnia 13.03.2018.
3. Własś ciciel Serwisu możż e dokonywacś żmian w Regulaminie ż ważż nych prżycżyn.
Zmiany podyktowane mogą bycś żmianami w aspekcie technologicżnym,
prawnym, ekonomicżnym lub organiżacyjnym prowadżenia dżiałalnosś ci
Własś ciciela Serwisu, a takżż e żmianami w strukturże lub w tresś ci Serwisu lub
oferty Własś ciciela Serwisu. Wsżelkie żmiany Regulaminu będą komunikowane
Użż ytkownikom na łamach Serwisu i żacżną obowiążywacś od momentu
powiadomienia Użż ytkownikoś w o żmianach, poprżeż opublikowanie Regulaminu
w nowej tresś ci na stronach Serwisu, ż powiadomieniem o tresś ci żmian.
4. Zarejestrowani Użż ytkownicy powiadamiani są o żmianie Regulaminu roś wnieżż
mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rożwiążanie umowy na
korżystanie ż Serwisu prżeż likwidację Konta Użż ytkownika lub wypowiedżenie w
terminie wskażanym w Regulaminie, jeżż eli nie wyrażż ają żgody na żmiany.
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