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REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO „PROBIOKLIK”

§1
Postanowienia ogólne

1. Administratorem portalu internetowego pod nazwą „ProBioKlik”, funkcjonującego 

w ramach poszczególnych subdomen, z których wszystkie zostały zarejestrowane 

w domenie głównej o nazwie „probiotics.pl” (zwanego dalej „Portalem”), jest spółka 

ProBiotics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: 

Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000325182, posiadająca NIP 6681929756, 

REGON 301049683, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł opłaconym 

w całości, adres elektroniczny: biuro@probiotics.pl (zwana dalej „Administratorem”).

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady 

funkcjonowania Portalu, w szczególności określa warunki jego użytkowania, prawa 

i obowiązki Administratora oraz prawa i obowiązki podmiotów korzystających z Portalu 

(zwanych dalej „Użytkownikami”).
3. Treść Regulaminu znajduje się w lokalu Administratora znajdującym się pod adresem: 

Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew („Lokal”) oraz na Portalu w zakładce „Rejestracja”.

4. Portal dostępny jest od dnia 15.03.2017 roku przez czas nieokreślony.

5. Celem funkcjonowania Portalu jest, w szczególności, popularyzacja wśród 

Użytkowników wiedzy na temat mikroorganizmów, probiotechnologii i stosowania 

wyrobów znajdujących się w ofercie handlowej Administratora (zwanych dalej 

„Wyrobami”).
6. Użytkownicy mogą korzystać, między innymi, z następujących funkcjonalności Portalu:

a) dostęp (na zasadzie streamingu) do prezentacji, filmów, nagrań, zdjęć oraz 

artykułów naukowych dotyczących technologii naturalnych, w szczególności, 

możliwych zastosowań w chowie zwierząt, rolnictwie, profilaktyce zdrowotnej 

i higienie osobistej preparatów zawierających mikroorganizmy, w tym Wyrobów 

(zwanych dalej łącznie „Materiałami”);
b) zamieszczanie w ramach Portalu Materiałów oraz postów, komentarzy, opinii, 

informacji dotyczących innych Materiałów (zwanych dalej „Treściami”);
c) udostępnianie Materiałów oraz Treści zamieszczonych w Portalu w innych 

serwisach internetowych, za pośrednictwem funkcji zainstalowanych przez 

Administratora, na zasadach i warunkach wskazanych w regulaminach 

określających funkcjonowanie ww. serwisów internetowych;

d) rejestracja w Programie EmWici, organizowanym i prowadzonym przez 

Administratora (zwanym dalej „Programem EmWici”), na zasadach określonych 
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w odrębnym Regulaminie Programu EmWici („Regulamin Programu EmWici”) 
dostępnym w Portalu oraz w Lokalu;

e) uczestnictwo w programach premiowych, konkursach i innych formach promocji  

organizowanych przez Administratora, na zasadach określonych w odrębnych 

regulaminach, dostępnych w Portalu w zakładce „Rejestracja” oraz w Lokalu;

f) dostęp do strony internetowej zawierającej sklep internetowy, oferujący Wyroby 

i usługi znajdujące się w ofercie handlowej Administratora (zwany dalej „Sklepem 
Internetowym”), funkcjonujący na zasadach określonych w odrębnym 

regulaminie, dostępnym na stronie internetowej zawierającej Sklep Internetowy 

oraz w Portalu w zakładce „Rejestracja” i w Lokalu;

g) dostęp do najnowszych wiadomości publikowanych przez Administratora, w tym 

wiadomości o charakterze marketingowym i public relations (aktualności);

h) zamawianie informacji handlowych, w szczególności w formie newsletter-a, 

dotyczących Administratora oraz innych podmiotów współpracujących 

z Administratorem, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

i) dokonywanie zapisów na spotkania, prelekcje oraz szkolenia organizowane przez 

Administratora; 

j) uczestnictwo w seminariach internetowych (tzw. „webbinarach”) organizowanych 

przez Administratora za pośrednictwem Portalu oraz dostęp do archiwum ww. 

seminariów internetowych udostępnianych przez Administratora.

7. Administrator uprawniony jest do aktualizacji, zmiany lub usuwania Materiałów, Treści 

oraz wszelkich innych elementów znajdujących się na Portalu w każdym czasie, bez 

podania przyczyny.

8. Dostęp do funkcjonalności Portalu określonych w §1 ust. 6 lit a, f, g Regulaminu nie 

wymaga rejestracji, polegającej na założeniu konta Użytkownika. Korzystanie 

z pozostałych funkcjonalności Portalu możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się, 

zgodnie z §3 Regulaminu.

9. Korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Portalu może zostać uregulowane 

odrębnymi regulaminami, o czym Administrator poinformuje Użytkowników za 

pośrednictwem Portalu.

10. Dostęp do niektórych funkcjonalności Portalu może być ograniczony i możliwy jedynie 

dla Użytkowników spełniających dodatkowe kryteria wskazane przez Administratora 

w odrębnych regulaminach, o czym Administrator poinformuje Użytkowników za 

pośrednictwem Portalu.

11. Akcje promocyjne prowadzone za pośrednictwem Portalu mogą zostać uregulowane 

odrębnymi regulaminami, o czym Administrator poinformuje Użytkowników za 

pośrednictwem Portalu.

12. Z tytułu rejestracji i dostępu do Portalu nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.



3

13. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu każdy Użytkownik ma obowiązek  

zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystając z Portalu, Użytkownik wyraża zgodę 

na treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§2
Świadczenie usług drogą elektroniczną i wymagania techniczne

1. Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną 

w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm., dalej, „Ustawa 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Regulamin stanowi jednocześnie 

regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą 

elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator 

i w celu korzystania z Portalu, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem 

spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a) komputer typu PC lub każde inne urządzenie komputerowe z dostępem do sieci 

Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową poprawnie obsługującą standard 

HTML 4.01; 

b) zainstalowany w przeglądarce program Adobe Flash Player;

c) zainstalowana i włączona w przeglądarce obsługa języka JavaScript oraz 

włączona obsługa plików cookies.

3. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż dostęp do 

Materiałów znajdujących się na Portalu ograniczony jest wyłącznie do odtworzenia 

Materiałów, bez możliwości ich pobrania, modyfikacji, ingerencji w ich treść. 

Administrator może umożliwić pobranie Materiałów jego współpracownikom.

4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić 

prawidłowemu funkcjonowaniu Portalu. W ramach Portalu zabronione jest korzystanie 

z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów 

(w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, 

plików lub narzędzi).

5. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że korzystanie z oprogramowania typu 

Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może 

całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

6. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w Regulaminie może 

wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet 

i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich 

zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, 
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który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób 

uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na 

te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich 

dla właściwości świadczonych usług, a także jednoznaczną identyfikację stron usług 

świadczonych drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też 

w innych podobnych wypadkach, Administrator ma prawo powiadomić o nich 

Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie w Portalu. 

7. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem, 

dostępnych w ramach Portalu, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie 

usług drogą elektroniczną.

8. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej 

chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, 

wykonywanej na zasadach określonych w Regulaminie, dokonuje się poprzez 

zaprzestanie korzystania z Portalu. 

9. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio 

postanowienia §9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od 

momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą 

elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3
Rejestracja

1. Dostęp do Portalu możliwy jest za pośrednictwem subdomeny pbk.probiotics.pl lub 

innych subdomen zarejestrowanych w domenie probiotics.pl udostępnionych 

Użytkownikowi przez Administratora, współpracujące z nim podmioty lub innych 

Użytkowników. Każda subdomena przypisana jest indywidualnie do uczestnika 

Programu EmWici zgodnie z Regulaminem Programu EmWici oraz ust. 8 poniżej 

i umożliwia zidentyfikowanie Użytkownika, jako korzystającego z Portalu z poziomu 

danej subdomeny.

2. Dostęp do Portalu nie wymaga zalogowania, jednak niektóre funkcjonalności Portalu 

dostępne są jedynie po zarejestrowaniu się przez Użytkownika i uruchomieniu na jego 

rzecz przez Administratora indywidualnego konta, zgodnie z procedurą określoną 

w niniejszym paragrafie (dalej „Konto”). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za 

pośrednictwem indywidualnej zakładki Użytkownika w Portalu (dalej „Profil”).
3. W celu zarejestrowania się przez Użytkownika w Portalu, Użytkownik zobowiązany jest 

wypełnić i przesłać drogą elektroniczną formularz rejestracyjny udostępniony w Portalu 

w zakładce „Rejestracja” (dalej „Formularz Rejestracyjny”) w szczególności poprzez 
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podanie następujących danych: nazwisko, imię, PESEL, NIP, adres do korespondencji, 

adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, informacje o prowadzonej 

działalności (produkcja roślinna/zwierzęca) (dalej „Rejestracja”).

4. Użytkownik ma obowiązek wypełnić wszystkie pola Formularza Rejestracyjnego 

z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych 

podanych przez niego w Formularzu Rejestracyjnym.

6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika (może dokonać tylko jednej 

Rejestracji w Portalu).

7. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualny login i hasło. Użytkownik 

zobowiązany jest nie udostępniać Konta osobom trzecim, w szczególności nie 

podawać im loginu i hasła do Konta Użytkownika. Administrator nie ponosi 

odpowiedzialności za czynności dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które 

uzyskały dostęp do Konta Użytkownika, w szczególności w wyniku niedochowania 

zasad ostrożności przez Użytkownika przy posługiwaniu się loginem i hasłem do 

Konta.

8. Dokonanie Rejestracji w Portalu jest równoznaczne z przystąpieniem przez 

Użytkownika do Programu EmWici i wyrażeniem zgody na Regulamin Programu 

EmWici dostępny w Portalu w zakładce „Rejestracja” oraz w Lokalu. Stając się 

uczestnikiem Programu EmWici, Użytkownik otrzymuje swój indywidualny numer ID, za 

pomocą którego jest identyfikowany w ramach Programu. Każdemu numerowi ID może 

zostać przydzielona indywidualna subdomena, za pośrednictwem której Użytkownik 

może zapraszać inne osoby fizyczne do korzystania z Portalu. Nazwa subdomeny 

wybierana jest dowolnie przez Użytkownika, pod warunkiem, że nie została ona 

wcześniej zarejestrowana na rzecz innego Użytkownika lub zarezerwowana przez 

Administratora.

9. Wypełniając Formularz Rejestracyjny, Użytkownik:

a) potwierdza zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień 

Regulaminu;

b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych 

w Formularzu Rejestracyjnym w ramach Portalu, dla celów określonych 

w niniejszym Regulaminie;

c) potwierdza zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień 

Regulaminu Programu EmWici, udostępnionego w Portalu w zakładce 

„Rejestracja” oraz w Lokalu;

d) może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach 

przesyłania newsletter-a redagowanego przez Administratora, marketingu 

produktów oraz usług Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących, jak 
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również zgodę na przesyłanie przez Administratora oraz podmioty z nim 

współpracujące informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 

roku o świadczeniu usług droga elektroniczną.

10. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, Użytkownik 

otrzymuje potwierdzenie dokonania Rejestracji drogą elektroniczną na podany 

w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

11. Po dokonaniu Rejestracji w Portalu, dostęp Użytkownika do Konta możliwy jest po 

każdorazowym zalogowaniu się w Portalu, za pośrednictwem Profilu. Logowanie 

następuje przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.

12. Użytkownik uprawniony jest do zmiany danych podanych w Formularzu 

Rejestracyjnym (w szczególności numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail) za 

pośrednictwem Profilu.

13. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie EmWici 

i następuje na zasadach określonych w §5 Regulaminu Programu EmWici.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego 

działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem. W tym 

przypadku usunięcie Konta jest równoznaczne z wykluczeniem Użytkownika z udziału 

w Programie EmWici i następuje na zasadach określonych w §5 Regulaminu Programu 

EmWici,

§4
Warunki użytkowania Portalu

1. Korzystanie z Portalu polega na spełnieniu oznaczonych w Regulaminie warunków, 

z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji mają zastosowanie wszystkie obowiązujące 

przepisy prawa.

2. W celu zapewnienia przyjaznej i konstruktywnej interakcji pomiędzy Użytkownikami, 

zobowiązani oni są:

a) wyrażać swoje opinie lub formułować Treści w sposób przyjazny i pełny szacunku 

w stosunku do innych Użytkowników i ich opinii;

b) unikać wysyłania tej samej wiadomości dotyczącej tego samego tematu kilka razy;

c) ignorować niewłaściwe, bądź kontrowersyjne Treści zamieszczane przez innych 

Użytkowników;

d) sprawdzić źródło wszelkich umieszczanych przez siebie informacji w celu 

uniknięcia rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji. 

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika na Portalu Materiałów lub 

Treści, które są sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie 

niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne 

z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, a także naruszające 
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prawa Administratora, lub osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące 

sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi 

lub zwierząt.

4. Użytkownik zamieszczający na Portalu Materiały lub Treści, o których mowa 

w §4 ust. 3 Regulaminu, ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, względem 

Administratora lub osób trzecich, na zasadach przewidzianych przez powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.

5. Administrator jest uprawniony do monitorowania i moderowania Materiałów lub Treści 

przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników 

w ramach Portalu.

6. W przypadku powzięcia wiadomości o zamieszczeniu na Portalu Materiałów lub Treści, 

o których mowa w §4 ust. 3 Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do 

poinformowania o tym Administratora, przesyłając w tym celu stosowne zgłoszenie, za 

pośrednictwem formularza, udostępnionego w ramach Portalu. 

7. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania, w tym za 

pośrednictwem formularza, o którym mowa w §4 ust. 6 Regulaminu, wiarygodnej 

wiadomości o bezprawnym charakterze lub sprzeczności z postanowieniami 

Regulaminu, Materiałów lub Treści zamieszczonych przez Użytkowników w ramach 

Portalu lub związanej z nimi działalności, Administrator niezwłocznie uniemożliwi 

dostęp do tych Materiałów lub Treści, zawiadamiając uprzednio Użytkownika 

o zamiarze uniemożliwienia dostępu do zamieszczonych przez niego Materiałów lub 

Treści.

§5
Zamieszczanie Materiałów na Portalu

1. Użytkownicy zarejestrowani w Portalu i posiadający Konto, uprawnieni są do 

zamieszczania w ramach Portalu Materiałów, których tematyka, w szczególności, 

związana jest z pozytywnym wpływem mikroorganizmów na środowisko naturalne oraz 

wszelkie aspekty życia ludzkiego. W tym celu, Użytkownicy zobowiązani są do 

wypełnienia formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Administratora 

w ramach Portalu (zwanego dalej „Formularzem Zgłoszeniowym”). W Formularzu 

Zgłoszeniowym, Użytkownik zobowiązany jest:

a) wskazać tytuł zamieszczanego Materiału;

b) zamieścić krótki opis okoliczności towarzyszących zarejestrowaniu Materiału 

umieszczanego przez Użytkownika, w tym opis pozytywnych efektów działania 

mikroorganizmów, udokumentowany w ramach zamieszczanego przez 

Użytkownika Materiału;

c) zaznaczyć ikonę „wyślij” umieszczoną pod Formularzem Zgłoszeniowym.
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2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesłanie Materiałów za pośrednictwem 

Formularza Zgłoszeniowego:

a) może być uzależnione od dostosowania Materiałów przez Użytkownika lub 

Administratora do warunków określonych przez Administratora, w szczególności 

formatu, długości, jakości rejestracji Materiału, przekazanych Użytkownikowi wraz 

z Formularzem Zgłoszeniowym, dostępnym w ramach Portalu;   

b) jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na dokonywanie 

wszelkich przeróbek, skrótów, modyfikacji w Utworach oraz łączenie Utworów 

z innymi elementami, według uznania Administratora;

c) jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zamieszczenie 

Materiałów w ramach kanałów prowadzonych przez Administratora w innych 

portalach. W związku z powyższym, korzystając z Materiałów zamieszczonych na 

Portalu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu 

jak i regulaminów ww. portali, dostępnych za pośrednictwem Portalu;

d) może być uzależnione od wyrażenia przez Użytkownika odrębnych zgód, poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego okienka w Formularzu Zgłoszeniowym, w tym zgody 

potwierdzającej zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień 

regulaminów ww. portali, dostępnych za pośrednictwem Portalu.

3. Administrator nie jest zobowiązany do zamieszczenia w ramach Portalu Materiałów 

przesłanych za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego. Administrator uprawniony 

jest do odmowy zamieszczenia Materiałów w ramach Portalu m.in. w przypadku, gdy 

tematyka Materiałów nie jest związana z wpływem mikroorganizmów na środowisko 

naturalne oraz wszelkie aspekty życia ludzkiego lub gdy Materiały zawierają treści 

sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak 

również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować 

zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

§6
Prawa autorskie

1. W ramach Portalu mogą być zamieszczane jedynie takie Materiały, których 

wykorzystanie przez Administratora zgodnie z Regulaminem, jest zgodne 

z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności ich 

praw autorskich oraz dóbr osobistych.

2. Zamieszczając Materiały w ramach Portalu, poprzez przesłanie Formularza 

Zgłoszeniowego zawierającego Materiały, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że:

a) przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste do 

Materiałów zamieszczanych w Portalu;
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b) zamieszczenie Materiałów w Portalu oraz korzystanie z nich przez Administratora 

jak i innych Użytkowników nie narusza praw osób trzecich, w tym ich dóbr 

osobistych;

c) jest uprawniony do udzielenia wszelkich zgód, zezwoleń, upoważnień, w tym 

licencji na korzystanie z Materiałów zamieszczonych w Portalu, zgodnie 

z postanowieniami i w zakresie określonym w Regulaminie, a udzielenie ww. zgód, 

zezwoleń, upoważnień, w tym licencji nie narusza jakichkolwiek praw osób 

trzecich;

d) wyraża zgodę na udzielenie licencji na korzystanie z Materiałów zamieszczonych 

w Portalu, na warunkach określonych poniżej.

3. W przypadku, gdy Materiały, Treści lub jakakolwiek ich część, stanowić będą utwór 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. Nr 24, poz. 83, dalej „Utwór”), z chwilą zamieszczenia Utworu w Portalu, 

Użytkownik udziela:

a) Administratorowi - nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnego 

zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie 

i rozporządzanie Utworami, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym 

polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach 

eksploatacji:

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub w części - 

wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 

i multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym 

nośniku, w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w dowolnej 

ilości i formie;

 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór, 

w całości lub w części, utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa 

oryginału albo egzemplarzy;

 w zakresie rozpowszechniania Utworu, w całości lub w części, w sposób inny 

niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

Utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie;

 wykorzystywanie Utworu do celów reklamowych, promocyjnych oraz 

informacyjnych, komercyjnych  Administratora, bez ograniczenia, w tym 
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w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki 

techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam; 

 wprowadzanie Utworu w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do 

sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, pamięci komputerów 

oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;

 dokonywanie tłumaczeń Utworu na różne wersje językowe oraz 

rozpowszechnianie Utworu w każdym języku, na dowolnym nośniku.

b) Użytkownikom - nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, na dostęp do Utworów za pośrednictwem Portalu oraz na 

korzystanie i rozporządzanie Utworami w zakresie funkcjonalności udostępnionych 

Użytkownikom w ramach Portalu oraz w granicach określonych w Regulaminie.

4. Licencja, o której mowa w ust. 3 a) powyżej, obejmuje prawo do wykonywania 

autorskich praw zależnych do Utworów, jak również prawo zezwalania na 

wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów, w tym prawo dokonywania 

i zezwalania na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w Utworach, według uznania 

Administratora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach 

reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań, na polach 

eksploatacji wymienionych w ust. 3 a) powyżej.

5. Licencja, o której mowa w ust. 3 a) powyżej, obejmuje prawo do udzielania dalszych 

licencji (sublicencji). 

6. Użytkownik nieodpłatnie upoważnia Administratora do wykonywania w jego imieniu 

autorskich praw osobistych do Utworów, w tym w szczególności do dokonywania 

w Utworach dowolnych zmian. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał 

uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych do Utworów w stosunku do 

Administratora, jego następców lub innych Użytkowników. Oznaczanie Utworów 

nazwiskiem (pseudonimem) Użytkowników zależy od uznania Administratora, na co 

Użytkownik wyraża nieodpłatnie zgodę.

7. Postanowienia ust. 1-6 powyżej mają odpowiednio zastosowanie do zasad 

wykorzystania przez Administratora, a w jego imieniu i na jego zlecenie, także przez 

inne podmioty, wizerunku oraz głosu Użytkownika lub wizerunków i głosów osób 

trzecich widocznych w Materiałach udostępnionych przez Użytkownika w ramach 

Portalu. Poprzez zamieszczenie Materiału na Portalu, w tym przesłanie Formularza 

Zgłoszeniowego, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie udostępnionego przez 

niego na Portalu jego wizerunku i głosu oraz ich rozpowszechnianie przez 

Administratora. 

8. Użytkownik może zamieszczać na Portalu Materiały zawierające wizerunek i głos osób 

trzecich, pod warunkiem, iż Użytkownik posiada pisemną zgodę takich osób na 

korzystanie z ich wizerunku i głosu na zasadach określonych w Regulaminie, w tym na 
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korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu przez Administratora w sposób 

opisany w ust. 1-7 powyżej. Poprzez zamieszczenie w Portalu Materiałów 

zawierających wizerunek i głos osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada 

zgodę osób trzecich na wykorzystanie ich wizerunku i głosu, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

9. Zabrania się zamieszczania lub korzystania przez Użytkowników z Materiałów 

znajdujących się na Portalu w celach prowadzenia działalności komercyjnej, 

w szczególności w celu zamieszczania reklam.

§7
Dane osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014  r. poz. 1182 późn. 

zm.), oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator. Może on 

powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom, które 

współpracują z nim przy obsłudze Portalu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej 

z Użytkownikiem na podstawie Regulaminu. 

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych 

w procesie Rejestracji w Portalu, takich jak: nazwisko, imię, PESEL, NIP, adres do 

korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu. Dane osobowe 

Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, 

w szczególności zgłaszania przez Użytkownika Materiałów do Portalu, a w przypadku 

wyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w §7 ust. 5 Regulaminu, również 

w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi 

informacji handlowych drogą elektroniczną. 

4. W procesie Rejestracji w Portalu, wypełniając Formularz Rejestracyjny, Użytkownik 

zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, potwierdzić jego akceptację 

i zobowiązać się do jego przestrzegania. Użytkownik zobowiązany jest również złożyć 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych 

w Formularzu Rejestracyjnym w ramach Portalu, dla celów określonych w niniejszym 

Regulaminie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, 

jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie 

usług drogą elektroniczną oraz Rejestrację w Portalu.

5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów 

promocyjno – marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie 
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Rejestracji w Portalu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

promocyjno - marketingowych uwzględnia, iż:

a) wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest konieczne dla świadczenia usług drogą 

elektroniczną oraz Rejestracji w Portalu;

b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów promocyjno – 

marketingowych może być w każdym czasie cofnięta.

6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych jak również prawo 

do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania 

ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do 

realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do 

przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych. 

§8
Pliki cookies

1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, 

Administrator korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu 

końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym 

połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies”).

2. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie 

akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Istnieje możliwość 

korzystania z Portalu bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to 

oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Portalu nie będą działać poprawnie.

3. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na 

zapisywanie plików „cookies” na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody 

na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.

4. Pliki „cookies” wykorzystywane są w szczególności w celu: 

a) optymalizacji korzystania z Portalu;

b) tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć 

w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie 

ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

§9
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu mogą być zgłaszane listownie na adres: 

ProBiotics Polska Sp. z o.o., Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew, z dopiskiem, że 

reklamacja dotyczy Portalu lub poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@probiotics.pl.
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2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres Użytkownika oraz 

dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 

3. Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do 

niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. 

Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub za 

pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do 

dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym 

miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§10
Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z użytkowania Portalu 

Użytkowników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub 

Regulaminem, co jest równoznaczne z usunięciem Konta oraz wykluczeniem 

Użytkownika z udziału w Programie EmWici, na zasadach określonych 

w §5 Regulaminu Programu EmWici.

2. Wszelkie nieprawidłowości techniczne dotyczące działania Portalu należy zgłaszać 

poprzez wysłanie wiadomości email na adres biuro@probiotics.pl.

3. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Portalu należy skontaktować się 

z Administratorem na adres e-mail pbp@probiotics.pl. Odpowiedzi będą udzielane 

w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.

4. Znaki towarowe figurujące w ramach Portalu należą do odpowiednich uprawnionych, 

są powoływane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą być przedmiotem 

eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionych.

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, 

w tym Kodeksu Cywilnego.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2017 roku.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków 

i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej.

8. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć w szczególności rozszerzenia funkcjonalności 

Portalu, dostępnych opcji dla Użytkowników lub zmiany adresu Portalu. Administrator, 

wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym za 

pośrednictwem Portalu, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie 

krótszym niż 14 (czternaście) dni od ogłoszenia tych zmian.

9. Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji i posiadają Konto, są informowani o zmianie 

Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich 
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w Formularzu Rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu oraz przesłanie 

zestawienia zmian Regulaminu.

10. Użytkownikom, którzy dokonali Rejestracji i posiadają Konto, przysługuje prawo do 

wypowiedzenia Regulaminu. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Regulaminu 

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie 

postanowień Regulaminu. 

11. Wypowiedzenie Regulaminu przez Użytkownika, który dokonał Rejestracji i posiada 

Konto, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta oraz rezygnacją z udziału 

w Programie EmWici, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu Programu EmWici. 

Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Administratora z obowiązkiem usunięcia 

danych Użytkownika z bazy danych.

12. Niezłożenie przez Użytkownika, który dokonał Rejestracji i posiada Konto, 

oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację 

zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż pierwsze po zmianie Regulaminu 

logowanie się Użytkownika do Portalu odbywa się po potwierdzeniu przez Użytkownika 

zapoznania się z treścią Regulaminu.

13. Ewentualna zmiana Regulaminu w żaden sposób nie może wpłynąć na prawa nabyte 

przez Użytkownika w związku z użytkowaniem Portalu przed datą wejścia w życie 

zmiany Regulaminu.


