REGULAMIN PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin publikowania komentarzy określa zasady oraz warunki zamieszczania,
przechowywania, rozpowszechniania oraz usuwania komentarzy w Serwisach.
2. Serwisy są wydawanymi elektronicznie dziennikami w rozumieniu Ustawy z dnia 26 stycznia 1984
r. - Prawo prasowe, zarejestrowanymi przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w Rejestrze Dzienników i
Czasopism.
3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych,
a także treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych
lub innych praw przysługujących Wydawcy lub innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
4. Zamieszczanie, przechowywanie, rozpowszechnianie oraz usuwanie komentarzy w Serwisach
odbywa się na warunkach oraz zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Zamieszczenie komentarza w Serwisie jest równoznaczne z:
a) Potwierdzeniem i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu;
b) Zawarciem przez Użytkownika umowy o korzystanie z Usługi zgodnie z treścią Regulaminu.
6. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
a) Wydawca - Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ul. Legionów 126-128, wpisana
do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Gdańska – Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429681, posiadająca NIP
113-285-77-90 i kapitał zakładowy w wysokości 5.570 600 zł;
b) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usługi zgodnie z zasadami i warunkami
określonymi w niniejszym Regulaminie;
c) Komentarz – zamieszczone przez Użytkownika teksty, obrazy, wypowiedzi, wpisy, odsyłacze
(linki) odnoszące się do danej treści Serwisu (m.in. informacji, artykułu, zdjęcia, materiału
audiowizualnego) lub opinii innego Użytkownika Serwisu, stanowiące własny pogląd
Użytkownika;
d) Serwisy (zwane każdy z osobna „Serwisem”) - zorganizowane platformy informatycznoinformacyjne stworzone i udostępnione przez Wydawcę w sieci Internet, umożliwiające
Użytkownikowi korzystanie z Usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści
opracowanych przez Wydawcę dostępnych pod adresami: www.wpolityce.pl,
www.wgospodarce.pl.
e) Konto Czytelnika - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w
ramach Serwisu;
f) Materiał – każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w Serwisie tekst, obraz,
materiał audiowizualny o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym;
g) Regulamin – Regulamin publikowania komentarzy określający zasady oraz warunki
zamieszczania, przechowywania, rozpowszechniania oraz usuwania komentarzy w Serwisach;
h) Usługa – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Wydawcę na rzecz
Użytkowników na podstawie niniejszego Regulaminu, która polega na udostępnieniu
Użytkownikowi możliwości zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania jego
Komentarza w Serwisie;
i) Nick/ Pseudonim - oznaczenie Użytkownika, jakim posługuje się dla określenia autorstwa
Komentarza. Nick/Pseudonim Użytkownika posiadającego konto w Serwisie i zalogowanego w
momencie dodawania Komentarza może być wyłącznie login posiadany w ramach Konta
Czytelnika;
j) Formularz - strona internetowa w Serwisie, która umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie
Komentarza w Serwisie oraz zawarcie z Wydawcą umowy o świadczenie Usługi;

k) Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej, logującej się do Serwisu za
pomocą serwisu Facebook lub podającej dane osobowe w Komentarzach w Serwisie.

II ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI
1. Serwis umożliwia Użytkownikowi bezpłatne zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie
Komentarzy stanowiących opinię Użytkownika odnoszącą się do treści publikowanych w
Serwisach. Ponadto Użytkownik posiadający Konto Czytelnika oraz zalogowany w serwisie ma
możliwość utworzenia nowego wątku na forum dyskusyjnym.
2. Warunkiem zamieszczenia Komentarza w Serwisach jest:
a) Wpisanie treści wypowiedzi za pomocą odpowiedniego Formularza dostępnego w Serwisie;
b) Oznaczenie wypowiedzi Nickiem, który pełni rolę podpisu.
Komentarze Użytkowników posiadających Konto Czytelnika, zalogowanych w Serwisie, w
chwili dodawania Komentarza, sygnowane są loginem Użytkownika;
c) Akceptacja postanowień Regulaminu.
Pod wypowiedzią Użytkownika widoczny jest także numer urządzenia w sieci komputerowej, z
którego dodano Komentarz - adres IP.
3. Komentarze mogą być zamieszczane:
a) pod Materiałami publikowanymi w Serwisach;
b) na forum dyskusyjnym dostępnym w Serwisie.
4. Komentarz oraz Nick Użytkownika mogą zawierać taką ilość znaków jaka została wskazana
Użytkownikowi podczas wypełniania Formularza.
5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Komentarze zamieszczane, przechowywane i
rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie powinny spełniać następujące warunki:
a) powinny dotyczyć treści Serwisu (artykułu, informacji, zdjęcia, treści audiowizualnej) lub
Komentarza, do których zostały zamieszczone;
b) nie powinny mieć wydźwięku emocjonalnego, w szczególności nie powinny stanowić ataku na
innych Użytkowników, nie mogą prowokować, nawoływać do agresji,
nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub propagować przemoc oraz totalitarny ustrój
państwa.
c) nie powinny zawierać wulgaryzmów;
d) nie powinny w swym brzmieniu wpływać niekorzystnie na postawę innych Użytkowników,
e) nie powinny zawierać treści niesprawdzonych, nieprawdziwych lub bezpodstawnych zarzutów;
f) nie powinny naruszać przepisów powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej prawa;
g) nie powinny zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw
autorskich;
h) nie powinny zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie dóbr
osobistych;
i) nie powinny zawierać treści niestosownych dotyczących śmierci, chorób lub nieszczęśliwych
wypadków danej osoby;
j) nie powinny zawierać jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych dotyczących
Użytkownika, a także innych towarów lub usług;
k) powinny stanowić wypowiedzi merytoryczne - nie mogą stanowić łańcuszków składających się
ze zbitek liter lub/i znaków interpunkcyjnych nie stanowiących zrozumiałej treści;
l) nie powinny stanowić powtórzenia, zawierać treści będących spamem lub pozornie
naśladujących opinię innego Użytkownika.
6. Rozpowszechniane w Serwisie Komentarze będą widoczne dla innych Użytkowników Serwisu.
7. Użytkownik zamieszcza Komentarze w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją
odpowiedzialność.

8. Komentarz opublikowany w Serwisie jest rozpowszechniany wraz z treścią Materiału, do którego
się odnosił. W związku z tym, usunięcie z Serwisu treści Materiału jest równoznaczne z usunięciem
Komentarza, który do niego nawiązywał.

III UPRAWNIENIA ORAZ ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownikowi korzystającemu z Serwisów lub z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Wydawca może ograniczyć dostęp do Usługi
poprzez usunięcie Komentarza lub uniemożliwienie dodawania nowych Komentarzy.
2. Użytkownik zobowiązany jest posiadać prawa do zamieszczanych, przechowywanych i
rozpowszechnianych przez niego w Serwisie Komentarzy w zakresie umożliwiającym ich
zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie w Serwisie oraz bezpłatne czytanie,
opiniowanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe do
tych Komentarzy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
3. Jeżeli Komentarz stanowi utwór, w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Wydawcy licencji na korzystanie z utworu na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 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.
4. Wydawca ma prawo dokonywać modyfikacji Komentarzy, w szczególności skracać, wprowadzać
zmiany redakcyjne, włączać jego treść lub jej część do innych utworów, bez nadzoru autorskiego
ze strony Użytkownika.
5. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Wydawcę praw zależnych w zakresie opisanym
powyżej.
6. Użytkownik umieszczający w Serwisach jakiekolwiek Komentarze oświadcza, iż gwarantuje, że są
one w pełni legalne, nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
a) powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa;
b) postanowień niniejszego Regulaminu;
c) norm moralno-etycznych;
d) dobrych obyczajów lub zwyczajów.
7. Użytkownik gwarantuje, iż ma prawo umieścić Komentarze w Serwisach i że ich umieszczenie nie
spowoduje powstania wobec Wydawcy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też
nie spowoduje naruszenia przez Wydawcę przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji.
8. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe lub
nierzetelne co będzie skutkowało tym, że Wydawca stanie się obiektem postępowania cywilnego,
karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Wydawcy z roszczeniami wystąpią osoby trzecie
lub instytucje, Użytkownik zwolni Wydawcę z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia,
naprawi poniesioną szkodę, a także poniesie wydatki w związku z wysuniętymi roszczeniami oraz
przeprowadzeniem postępowania w tym przedmiocie.
9. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi poprzez zgłoszenie żądania
usunięcia Komentarza z Serwisu. Oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usługi należy wysłać na
adres poczty elektronicznej: redakcja@fratria.pl. Powinno ono zawierać w szczególności Nick, datę
zamieszczenia Komentarza, nazwę Serwisu i oznaczenie treści, której dotyczy żądanie poprzez

przesłanie adresu strony internetowej i zacytowanie konkretnej wypowiedzi. Usunięcie
Komentarza nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika, o którym
mowa w niniejszym podpunkcie.
10. Postanowienia poprzedniego podpunktu nie ma zastosowania w przypadku Komentarzy
zabezpieczonych na żądanie uprawnionej osoby, organu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa lub gdy obowiązek zabezpieczenia Komentarza o określonej treści wynika z obowiązujących
przepisów prawa.

IV UPRAWNIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY
1. Wydawca zastrzega sobie prawo do:
a) czasowego ograniczenia dostępu do Usługi - w związku z przeprowadzaniem prac
technologicznych, konserwacyjnych związanych z modyfikacją bądź rozbudową systemu;
b) rezygnacji ze świadczenia usługi, o czym poinformuje na stronie internetowej Serwisu;
c) odmowy świadczenia Usługi wobec Użytkownika:
i.
jeżeli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa;
ii.
w sytuacji, w której Użytkownik korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem;
iii.
w sytuacji, gdy Użytkownik narusza przepisy powszechnie obowiązującego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej prawa;
d) Zablokowania dostępu bądź usunięcia Komentarza Użytkownika:
i.
w sytuacji, w której treść Komentarza jest sprzeczna z Regulaminem;
ii.
w sytuacji, gdy treść komentarza stanowi naruszenie przepisów powszechnie
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa;
iii.
w przypadku, gdy treść Komentarza jest niezgodna z prawdą;
iv.
w przypadku, gdy w treści Komentarza ujawniane są dane osobowe, w szczególności
dane osobowe szczególnej kategorii;
v.
w związku z otrzymaniem przez Wydawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze
opublikowanego w Serwisie Komentarza, po przeprowadzeniu uprzedniej weryfikacji
treści;
vi.
w związku z usunięciem Materiału, do którego odnosił się Komentarz opublikowany
w Serwisie;
e) udostępnienia danych osobowych Użytkownika oraz treści Komentarza jego autorstwa
osobom lub organom, jeżeli obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa.
2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem działania bądź zaniechania
Użytkownika, w szczególności w związku z korzystaniem z Usługi w sposób niezgodny z
obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

V KORESPONDENCJA
1. Korespondencję w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi, w tym dotyczącą:
a) odmowy świadczenia Usługi
b) zablokowania dostępu bądź usunięcia komentarza
c) rezygnacji korzystania z Usługi poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Komentarza z Serwisu
d) wystąpienia problemów technicznych
e) naruszenia postanowień Regulaminu
f) naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
prawa;
należy kierować na adres poczty elektronicznej Wydawcy: redakcja@fratria.pl.
2. Wydawca zapewnia, iż każda wiadomość dotycząca bezprawności lub nieprawidłowości
opublikowanego Komentarza zostanie poddana analizie. W przypadku stwierdzenia naruszenia,
Wydawca podejmie stosowne kroki mające na celu usunięcie niestosownej treści z Serwisu.

VI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wydawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
2. W ramach realizacji Usługi, Wydawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie i realizacja Umowy, której stroną jest podmiot
danych), w celu zamieszczania, przechowywania, rozpowszechniania oraz usuwania komentarzy w
Serwisach.
3. W przypadku uzyskania przez Wydawcę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi w
sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Wydawca może przetwarzać dane osobowe
Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
4. Wydawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
a) adres poczty elektronicznej;
b) Nick/Pseudonim
c) Adres IP
5. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane.
Ponadto dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, jednakże mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym świadczącym obsługę
informatyczną, prawną.
6. Wydawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych
przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
7. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych , ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Użytkownik może realizować uprawnienia, o których mowa w ust. 6 powyżej, korzystając ze
swojego konta w Serwisie, pisząc na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@fratria.pl lub na
adres siedziby, redakcji Wydawcy.

VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W sprawach dotyczących korzystania z Usługi, w tym związanych z ograniczeniem, zablokowaniem
możliwości komentowania w Serwisie, Użytkownik ma prawo kierować reklamacje na adres poczty
elektronicznej: redakcja@fratria.pl. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
2. W treści reklamacji Użytkownik powinien wskazać następujące dane osobowe: Nick/Pseudonim,
adres poczty elektronicznej, czas i datę zamieszczenia Komentarza, nazwę Serwisu oraz oznaczenie
(np. tytuł) treści, do której zamieszczono Komentarz.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Wydawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W
uzasadnionych przypadkach wymagających wnikliwej oceny zaistniałej sytuacji, termin, o którym
mowa w zdaniu poprzednim może zostać przedłużony o 30 dni. W przypadku, gdy złożona
reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Wydawca niezwłocznie wzywa
Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego
uzupełnienia. Wydawca ma obowiązek poinformować Użytkownika, że nieuzupełnienie reklamacji
w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
4. O wynikach postępowania reklamacyjnego Wydawca zawiadamiać będzie Użytkowników drogą
elektroniczną.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisów.
2. Wydawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wydawca może
określić inny termin wejścia w życie zmian Regulaminu, nie wcześniejszy jednak niż dzień ich
publikacji. Informacja o zmianie Regulaminu udostępniona będzie w Serwisie lub przesłana
zostanie na podany przez Użytkowników adres poczty elektronicznej.
3. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po zmodyfikowaniu postanowień Regulaminu jest
interpretowane jako potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się i akceptuje wprowadzone
w treści Regulaminu zmiany.
4. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieprzerwanie oraz nieodpłatnie na stronach
internetowych Serwisu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie
oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
5. Według najlepszej wiedzy Wydawcy nie istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z
Usługi w ramach Serwisów.
6. Do stosunków między Wydawcą a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory
sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
7. Z zastrzeżeniem ppkt. 6 powyżej, konsumenci są uprawnieni do korzystania z pozasądowej
możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej
ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z
zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

