REGULAMIN SERWISU VOD.MAMOTATOCOTYNATO.PL

1. DEFINICJE
1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://vod.mamotatocotynato.pl/
umożliwiający Użytkownikom uzyskanie dostępu do treści cyfrowych
2. Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Serwisu.
Regulamin dostępny jest pod adresem: https://vod.mamotatocotynato.pl/regulamin/
1. Prowadzący – prowadzącym Serwis jest Zawitkowski.pl sp. z o. o. (00-132 Warszawa, ul.
Grzybowska 9/819, NIP 5252624889, KRS 0000568316) – wydawca książek i filmów z serii
„MAMO TATO CO TY NA TO?” i właściciel sklepu internetowego mamotatocotynato.pl
3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że
uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność
prawną, która korzysta z Serwisu vod.mamotatocotynato.pl.
4. Treści cyfrowe – materiały cyfrowe, takie jak filmy online, nagrania wideo i audio, obrazy
i dokumenty do pobrania, do których dostęp mogą uzyskać Użytkownicy Serwisu. Zbiór
dostępnych treści będzie aktualizowany przez Prowadzącego.
5. Dostęp – uzyskanie dostępu do Treści cyfrowych poprzez przypisanie do konta
Użytkownika odpowiednich materiałów. Dostęp może zostać przypisany na określony
czas, na określoną liczbę wyświetleń/pobrań lub bez takich ograniczeń. Uzyskanie
dostępu możliwe jest poprzez:
a. podanie specjalnego kodu (np. kodu znajdującego się książce „MAMO TATO CO
TY NA TO?” Pawła Zawitkowskiego)
b. odbiór produktów cyfrowych zakupionych w sklepie internetowym
mamotatocotynato.pl

2. KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
Zakładając konto lub pobierają treści z Serwisu Użytkownik akceptuje treść Regulaminu.
2. Korzystanie z Treści cyfrowych możliwe jest po założeniu indywidualnego konta w
Serwisie. W koncie przechowywane są podane przez Użytkownika w momencie rejestracji
dane oraz historia Uzyskań dostępu. Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem
swojego adresu email oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Treści cyfrowe do których
uzyskał dostęp widoczne są w zakładce „Moja biblioteka”
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do
Prowadzącego (aktualne dane kontaktowe dostępne są pod adresem
https://vod.mamotatocotynato.pl/#kontakt). Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia
danych o treściach do których Użytkownik uzyskał dostęp z wykorzystaniem konta.

4. Założenie konta w Serwisie odbywa się za pomocą automatycznego mechanizmu
poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza „Załóż konto” dostępnego na stronie
Serwisu.
5. Uzyskanie dostępu do treści cyfrowych odbywa się przez kliknięcie przycisku „Uzyskaj
dostęp” lub „Dodaj kod z książki” lub „odbierz zamówienie ze sklepu
mamotatocotynato.pl” oraz potwierdzenie uprawnień poprzez podanie specjalnego kodu
lub danych zamówienia.
6. Do założenia konta i korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie
następujących warunków technicznych:
c. dostęp do Internetu
(zalecana jakość wideo osiągalna jest na łączach 3Mbps lub wyższych),
d. aktywny adresu e-mail,
e. przeglądarka internetowa,
f. zalecany system operacyjny:
● laptopy i komputery stacjonarne: system Windows 7 / macOS Sierra (lub
późniejszy)
● urządzenia mobline: Android Lollipop (5.0) / iOS 12.4+ (lub nowsze).
g. w przypadku niektórych typów treści cyfrowych, konieczna może być instalacja
dodatkowego oprogramowania, np. AdobeReader dla plików PDF

3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Treści i materiały dostępne na stronach Serwisu objęte są ochroną prawa autorskiego, a
prawa autorskie przysługują Prowadzącemu Serwis lub jego partnerom.
2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej,
mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną

4. REKLAMACJA
1. Dokładamy wszelkich starań aby Serwis działał poprawnie i niezawodnie. Jeżeli
Użytkownik stwierdzi wadę lub brak dostępności Serwisu lub jego części, powinien
poinformować o tym Prowadzącego. W wiadomości może określić swoje roszczenie
związane ze stwierdzoną wadą.
2. Prowadzący ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni
od dnia doręczenia mu reklamacji, za pomocą takiego środka komunikacji, przy
wykorzystaniu którego została złożona reklamacja.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Użytkownik, zakładając konto, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego,
danych osobowych, w celu realizacji i obsługi usług Serwisu, przez Prowadzącego, który
jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Użytkownika, podczas
korzystania z Serwisu, jest Prowadzący.
3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Serwisu, nie są przekazywane podmiotom,
które nie uczestniczą w realizacji usług Serwisu.
4. Klient zgodnie, z art. 15 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119,
4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich
poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli
przetwarzanych danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Użytkownikom, zamieszczania na stronie Serwisu
treści bezprawnych.
3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika, które
przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku
sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają
te przepisy.
4. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać
się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje
nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne
postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy.
Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

5. Prowadzący zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie,

