Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w
Serwisie MAENDO.TV regulamin usług subskrypcji
SMS MT wraz z polityką prywatności
1. DEFINICJE
1.1. Ustawa (UŚUDE) - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).
1.2. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług
drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; niniejszy regulamin zawiera też
regulamin usług subskrypcyjnych (Usługa „Dostęp MT”)
1.3. Serwis - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca świadczy
usługi, działający w domenie MAENDO.TV
1.4. Usługodawca / Operator - BAULAGO LLC z siedzibą w 1201 ORANGE ST STE
600 ONE COMMERCE CENTER, 19801 WILMINGTON, DELAWARE, USA
1.5. Usługobiorca / Użytkownicy – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która korzystając z Serwisu akceptacje Regulaminu i może korzystać
z Usług; Użytkownikiem w zakresie drobnych umów życia codziennego może
być też osoba która ukończyła co najmniej lat 13; w pozostałym zakresie może
być to również osoba, która ukończyła lat 13, pod warunkiem zgody
przedstawiciela ustawowego; Użytkownik stanowi Usługobiorcę w rozumieniu
UŚUDE
1.6. Usługa / Usługi – usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom pobierania
plików z wybranych serwisów hostujących pliki (dalej jako: „Obsługiwany
Serwis”) po zakupie transferu przy pomocy Usługi „Dostęp MT”.
1.7. Obsługiwany Serwis – serwisy internetowe z listy publikowanej pod adresem
http://maendo.tv/obslugiwane_serwisy.php
1.8. SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomosścś SMS,
ktośra zostaje wysłana do uzzytkownika z tersścią dotyczącą dodanego transferu, w
wykonaniu złozzonego wczesśniej przez uzzytkownika zgodnie z niniejszym
Regulaminem zamoświenia, ktośry to SMS stanowi opłatę za zamoświoną tresścś
dotyczącą trensferu w Obsługiwanych Serwisach.
1.9. Usługa „Dostęp MT” - usługa subskrypcji Premium MT, ktośrą mozze aktywowacś
wyłącznie Uzzytkownik telefonu komośrkowego. W ramach usługi Uzzytkownik
będzie otrzymywał w kazzdy poniedziałek, sśrodę i piątek o godzinie 11:00
zamoświone tresści tj. informacje o aktywacji (przedłuzzeniu działającej usługi).
Koszt odebrania wiadomosści sms ponosi uzzytkownik. Warunkiem skorzystania z
serwisu jest posiadanie sśrodkośw na koncie oraz przebywanie w zasięgu sieci
komośrkowej.
2. Postanowienia Ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu
i oferowanych w ramach tego serwisu Usług realizowanych dla Użytkowników w
modelu subskrypcji SMS MT (Usługa “Dostęp MT”).

2.2. BAULAGO LLC z siedzibą w 1201 ORANGE ST STE 600 ONE COMMERCE
CENTER, 19801 WILMINGTON, DELAWARE, USA
2.3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy Usługi polegające na
umożliwieniu Użytkownikom pobieranie plików z wybranych serwisów
hostingowych przechowujących pliki („Obsługiwane Serwisy”).
2.4. Usługodawca zastrzega, że akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu,
Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że pliki pobierane w ramach
korzystania z Usługi mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw
wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych
na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do
wizerunku. Użytkownik pobierając takie materiały oświadcza, że ma do tego
prawo (ma tytuł prawny lub działa w ramach dozwolonego prawem użytku)
oraz zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności prawnej Usługodawcę.
2.5. Usługodawca w żaden sposób nie kontroluje pobieranych przez Użytkowników
treści – nie wie, co pobierają Użytkownicy i w jakim celu; jego usługa polega
wyłącznie na sprzedaży transferu bez wiedzy co do konkretnych treści, które są
ściągane w ramach pakietu danych. Usługodawca też nie filtruje ani nie
przegląda pobieranych przez Użytkowników treści, które nie są przechowywane
na serwerach Operatora a znajdują się wyłącznie na serwerach podmiotów
trzecich, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności (ani za ich działanie,
ani za rodzaj treści, których Operator nie zna, ani w nie nie ingeruje).
2.6. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne („Usługi”) i odbywa się na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie, który zawiera w sobie regulamin usług
subskrypcji SMS MT (Usługa „Dostęp MT”)
3. Działanie Serwisu i Zakres Usług
3.1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”)
polegające na umożliwieniu Użytkownikom pobierania plików z wybranych
serwisów hostujących pliki (dalej jako: „Obsługiwany Serwis”).
3.2. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci
Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności
dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w
ramach Serwisu.
3.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do
których pełen dostęp będą posiadać wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają
rejestracji w ramach Serwisu i uiszczą odpowiednią opłatę.
3.4. Usługi w Serwisie polegają na umożliwieniu Użytkownikom pobierania plików z
wybranych serwisów hostujących pliki (dalej jako: „Obsługiwany Serwis”) po
zakupie transferu przy pomocy Usługi “Dostęp MT”.
3.5. Korzystanie z Usług jest możliwe jedynie przez podanie prawidłowego linku do
pliku z Obsługiwanego Serwisu, który jest aktualnie obsługiwany przez Usługę.

3.6. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno zarejestrowane konto.
Posiadanie większej ich liczby może skutkować zablokowaniem dostępu do
serwisu lub usunięciem wszystkich kont.
3.7. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań:
◦ zastosowania przeglądarki: Mozilla Firefox 4+, Internet Explorer 7+,
Opera 10+, Google Chrome, Safari 5+;
◦ włączenia obsługi języka Javascript w przeglądarce;
◦ włączenia obsługi cookies w przeglądarce.
3.8. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne
występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które
uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego
pośrednictwem Usług.
3.9. Szczegółowy opis działania poszczególnych funkcji, które mogą być
niezrozumiałe, znajduje się w FAQ (Najczęściej Zadawane Pytania i Odpowiedzi).
4. Dostęp do Serwisu
4.1. W celu skorzystania z podstawowych usług Serwisu, należy zarejestrować się
podając login, hasło oraz akceptując niniejszy Regulamin.
4.2. Usługi płatne realizowane są na zasadach opisanych w punkcie 5. niniejszego
regulaminu (Usługa “Dostęp MT”).
4.3. W wybranych przypadkach, do ostatecznej aktywacji konta wymagane
uruchomienie hiperłącza w mailu otrzymanym po rejestracji w Serwisie.
4.4. W granicach dopuszczalnych przez prawo Usługodawca zastrzega sobie prawo
do ograniczania dostępności poszczególnych Obsługiwanych Serwisów bez
podania przyczyny, jak również usuwania ich oraz dodawania nowych.
4.5. Przedłużenie płatnego dostępu jest liczone od momentu zakupu, o liczbę dni lub
godzin podaną przy wybranym pakiecie – zgodnie z zamówioną treścią
dostarczaną za pomocą SMS MT (Usługa “Dostęp MT”). Przez taki też czas
obowiązuje umowa świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz
Użytkownika (w zakresie Usługi), o ile w czasie krótszym nie zużył on
zakupionego transferu.
5. Opłaty za Usługę - Usługa “Dostęp MT”
5.1. Użytkownik uzyskuje dostęp do płatnych Usług Serwisu po aktywacji Usługi
„Dostęp MT”. Dostęp jest możliwy do czasu dezaktywacji lub wyczerpania limitu
transferu.

5.2. Aby skorzystać z Usługi „Dostęp MT” (i aktywować płatne Usługi w Serwisie),
Użytkownik musi przeprowadzić stosowną rejestrację w serwisie MAENDO.TV
oraz – w zależności od operatora komórkowego – wysłać sms o treści START
TRANSFER na numer 60455 lub wpisać na stronie swój numer telefonu, w
wyniku czego Użytkownik otrzyma na swój telefon komórkowy kod PIN, który
należy podać w formularzu serwisu internetowego. Usługa jest dostępna od dnia
1.03.2016
5.3. Poprawny kod PIN aktywuje usługę
5.4. Koszt wysłania wiadomości jest zgodny z cennikiem danego operatora.
5.5. Aktywując Usługę „Dostęp MT” Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie
wiadomości (SMS MT) z zamówioną treścią (informacje o aktywowanych
limitach transferu) w następujących dniach i następujących porach:
● Poniedziałek, godzina: 11:00
● Środa, godzina: 11:00
● Piątek, godzina: 11:00
5.6. Koszt jednej otrzymanej wiadomości to 4,92 zł z VAT.
5.7. Za każde obciążenie konta telefonu Użytkownika poprzez odebranie przez niego
na numer w ramach aktywowanej subskrypcyjnej Usługi „Dostęp MT”
wiadomości SMS-MT, Usługobiorca otrzymuje on 1 GB transferu do
wykorzystania w Obsługiwanych Serwisach – przez 48h od otrzymania SMS-MT
(okres ważności) – przy czym transfery się nie kumulują i po okresie ważności
(48h) niewykorzystany transfer przepada (otrzymany 1 GB transferu należy
wykorzystać w ciągu 48h, niewykorzystany transfer nie sumuje się i przepada).
5.8. Pobieranie opłat następuje w drodze obciążenia okresowego rachunku
telefonicznego abonenta (jeżeli usługi telekomunikacyjne w ramach danego
numeru są realizowane w abonamencie) lub potrącenia opłaty z konta karty prepaid.
5.9. Dezaktywacji Usługi „Dostęp MT” można dokonać poprzez wysłanie sms-a o
treści STOP TRANSFER na numer 60455 (koszt wysyłki zgodnie z cennikiem
danego operatora). Widomość wyłączająca Usługę musi być wysłana z numeru
telefonu komórkowego, z którego Usługa została zamówiona i aktywowana.
5.10.
W celu korzystania z Usługi Użytkownik musi mieć włączony telefon
komórkowy (numer) z którego zamówił i aktywował Usługę w dniu i w czasie, w
jakim, zgodnie z niniejszym Regulaminem, ma nastąpić otrzymanie wiadomości
SMS-MT w ramach Usługi „Dostęp MT”.
5.11.
W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność za ewentualne
błędy Użytkownika przy aktywowaniu bądź dezaktywowaniu Usługi „Dostęp
MT”, w szczególności polegające na przykład na wpisaniu w treści sms-a

nieprawidłowej treści, wysłanie sms-a na nieprawidłowy numer, ponosi w pełni
wyłącznie Usługobiorca.
5.12.
Usługodawca nie ma obowiązku wysyłania do Użytkownika informacji
zwrotnej o przesłaniu niewłaściwej treści SMS-a lub o innych błędach
Usługobiorcy przy zamawianiu i aktywowaniu (bądź dezaktywacji) Usługi
„Dostęp MT”.
5.13.
W granicach dopuszczalnych przez prawo, Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za skorzystanie z Usługi przez osobę nieuprawnioną, w tym
niepełnoletnią.
5.14.
Usługobiorca oświadcza, iż poprzez aktywację Usługi „Dostęp MT”,
zamawia on natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług i
przyjmuje do wiadomości, że utraci w ten sposób przysługujące mu prawo do
odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług
(w zakresie poszczególnych obciążeń w wyniku otrzymanych wiadomości SMSMT).
6. Warunki świadczenia Usług
6.1. Korzystanie z Usługi wymaga:
● aktywacji Usługi „Dostęp MT”, zgodnie z punktem 5 powyżej;
● posiadania przez Usługobiorcę przynajmniej możliwości czasowego dostępu
do sieci Internet oraz posiadania stacji roboczej (komputera) działającej w
oparciu o system operacyjny Windows oraz spełniającej obecne standardy
wydajnościowe.
6.2. Usługobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania Serwisu do dostarczania
lub transferowania treści o charakterze bezprawnym w szczególności treści
naruszających przepisy prawa autorskiego oraz których dystrybucja stanowi
złamanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca w
realizacji Usługi:
◦ nie jest inicjatorem przekazu danych,
◦ nie wybiera odbiorcy przekazu danych,
◦ nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie
danych,
◦ nie ma wglądu w przekazywane dane
6.3. Usługobiorca zobowiązuje się nie podejmować z wykorzystaniem Serwisu
działań zmierzających wprost lub pośrednio do wywołania szkód u osób trzecich
lub mogących powodować zakłócenia w realizacji Usługi. Usługodawca może bez
wcześniejszego powiadomienia podjąć wszelkie dostępne działania, włącznie z
żądaniem odszkodowania, usunięciem konta, zablokowaniem dostępu lub
zawieszeniem realizacji Usługi bez prawa do żądania zwrotu wynagrodzenia, w
odpowiedzi na szkodliwe działania lub inne naruszenia niniejszych warunków.

6.4. W szczególności zabronione jest używanie programów generujących zapytania
do serwerów i wszelkiego rodzaju działań mogących zostać uznane jako atak
typu denial of service.
6.5. W ramach Usługi Usługodawca oferuje możliwość pobierania plików z co
najmniej 5 serwisów hostingowych (Obsługiwane Serwisy), przy czym aktualna
lista
Obsługiwanych
Serwisów
znajduje
się
pod
adresem
http://maendo.tv/obslugiwane_serwisy.php
7. Ograniczenie Odpowiedzialności Usługodawcy
7.1. W granicach dopuszczalnych
odpowiedzialności za:

przez

prawo,

Usługodawca

nie

ponosi

◦ koszty poniesione przez użytkownika, wynikające z dokonania
zamówienia niezgodnie z informacjami zawartymi w opisach konkretnych
Obsługiwanych Serwisów bądź postanowieniami niniejszego Regulaminu,
◦ szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika
z Serwisu,
◦ problemy w funkcjonowaniu Serwisów, jeżeli nastąpiły one wskutek
zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie
był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności
w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisów związanych z
jakością usług świadczonych przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń o
charakterze siły wyższej,
◦ przerwy w świadczeniu Serwisów zaistniałe z przyczyn technicznych (np.
Konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu),
◦ utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, zmianą modelu
telefonu lub tez innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawca,
◦ wysyłanie wiadomości SMS, przez osoby nieuprawnione z telefonu
użytkownika,
◦ koszty związane z ewentualnym dokonywaniem przez użytkownika
kolejnych prób zamówienia Usługi, będącej przedmiotem postępowania
reklamacyjnego,
◦ skorzystanie z usługi przez osobę nieuprawnioną (w tym niepełnoletnią).
7.2. W granicach dopuszczalnych przez prawo, całkowita odpowiedzialność
Usługodawcy wobec Użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek
tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych
przez Użytkownika w związku ze skorzystaniem z Serwisu (w tym z Usług i
Usługi „Dostęp MT”).
7.3. Pobieranie plików z Obsługiwanych Serwisów jest realizowane przez podmiot
trzeci, na który Usługodawca nie ma żadnego wpływu, przez co mogą
występować okresowe problemy z transferami, za które, w granicach
dopuszczalnych przez prawo, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
7.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosści za wysyłanie wiadomosści SMS, przez
osoby nieuprawnione z telefonu uzzytkownika.

7.5. Uzzytkownik serwisu zobowiązany jest podac ś w trakcie rejestracji wyłącznie
swoje prawdziwe i zgodne z prawem dane, a w szczegoślnosści nalezzący wyłącznie
do niego aktywny adres e-mail. Za posłuzzenie się przez uzzytkownika adresem email innej osoby własściciel serwisu MAENDO.TV nie ponosi odpowiedzialnosści.
7.6. Uzzytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania serwisu w celu pobierania
tresści o charakterze bezprawnym w szczegoślnosści tresści naruszających przepisy
prawa autorskiego oraz których dystrybucja stanowi złamanie powszechnie
obowiązujących przepisośw prawa.
8. Postępowanie Reklamacyjne
8.1. Reklamacje związane z działaniem serwisu rozpatrywane są przez Usługodawcę
w terminie do 14 dni. Reklamacje powinny być składane elektronicznie na adres
e-mail: kontakt@maendo.tv lub pisemnie na adres pocztowy Usługodawcy.
8.2. Powyższy termin może się wydłużyć, jeżeli Usługodawca zwróci się do
Użytkownika o dodatkowe wyjaśnienia, informacje, dokumenty – o czas
dostarczenia takowych przez składającego reklamację Usługobiorcę.
8.3. Reklamacje dotyczące Usługi „Dostęp MT” powinny zawierać datę i numer
telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS aktywującą Usługę „Dostęp-MT”, jak
również dokładny opis i powód reklamacji wraz z ewentualnym materiałem
dowodowym (załącznikami).
8.4. Reklamacje dotyczące Usługi „Dostęp MT” mogą dotyczyć wyłącznie okresu do
30 dni wstecz od chwili jej zgłoszenia i działania Usługi.
8.5. W granicach dopuszczalnych przez prawo Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za niedostateczne zapoznanie się Usługobiorcy z kosztami
Usługi „Dostęp-MT”, jak również z innymi ewentualnymi kosztami czy zasadami
bądź informacjami wynikającymi z niniejszego Regulaminu, jak również opisów
dostępnych w Serwisie.
8.6. W granicach dopuszczalnych przez prawo Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialnosści za problemy w funkcjonowaniu Serwisośw, jezzeli nastąpiły
one wskutek zdarzenś, ktośrych Usługodawca przy zachowaniu nalezzytej
starannosści nie był w stanie przewidziecś, lub ktośrym nie mośgł zapobiec, w
szczegoślnosści w przypadku problemośw w funkcjonowaniu Serwisośw związanych
z jakosścią usług sświadczonych przez operatorośw sieci GSM oraz zdarzen ś o
charakterze siły wyzzszej.
8.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosści za przerwy w sświadczeniu Serwisośw
zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana
sprzętu). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosści za koszty poniesione przez
uzzytkownika, wynikające z dokonania zamoświenia niezgodnie z informacjami
zawartymi w opisach konkretnych Serwisośw bądzś postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

8.8. Uzzytkownik przystępując do korzystania z Serwisu oraz Usług z opłatą za
pomocą uruchomienia subskrypcji Usługą „Dostęp MT”, osświadcza, zze zapoznał
się z niniejszym Regulaminem oraz bezwarunkowo w całosści akceptuje jego
tresścś.
9. Rozwiązanie Umowy
9.1. Użytkownik może jednostronnie rozwiązać umowę w dowolnym momencie, w
zakresie Usługi „Dostęp MT” – dokonanie tego możliwe jest przez dezaktywację
Usługi „Dostęp MT”, opisaną w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.
9.2. W pozostałym zakresie Użytkownik może zrezygnować z konta w Serwisie
wysyłając odpowiednią wiadomość na adres mailowy Usługodawcy.
9.3. Rozwiązanie umowy wiąże się z usunięciem konta Użytkownika oraz
powiązanych z nim danych. Niewykorzystany do tego momentu transfer nie
podlega zwrotowi w jakiejkolwiek formie.
9.4. W ramach Usług świadczonych odpłatnie poprzez mechanizm Usługi „Dostep
MT”, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z
punktem 5.14 niniejszego regulaminu).
10.Polityka Prywatności i Polityka Cookies
10.1.
Usługodawca dane osobowe Użytkowników, przekazywane dobrowolnie
w formularzach rejestracyjnych, przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z
wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z
późniejszymi zmianami).
10.2.
Administratorem danych osobowych jest BAULAGO LLC z siedzibą w 1201
ORANGE ST STE 600 ONE COMMERCE CENTER, 19801 WILMINGTON,
DELAWARE, USA
10.3.
Nadrzędną
zasadą
Polityki
Prywatności
Usłogodawcy
jest
nieudostępnianie osobom trzecim danych Użytkowników w żadnej formie,
chyba, że następuje to na podstawie odpowiednich zgód wyrażonych przez
Uzytkowników.
10.4.
Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na
podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu
realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz
innych celach określonych w Regulaminie. A po uzyskania osobno stosownych
zgód, również w celach marketingowych.
10.5.
Dla celów świadczenia Usług w ramach Serwisu Usługodawca przetwarza
następujące dane Użytkowników: login, hasło, numer telefonu, adres IP

komputera. Użytkownik może powierzyć Usługodawcy do przetwarzania
również dane opcjonalne (adres e-mail).
10.6.
Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w celu realizacji Usług
podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie
określonych danych może uniemożliwić świadczenie Usług.
10.7.
Użytkownik może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub
usunięcia przez Usługodawcę swoich danych przetwarzanych w ramach Serwisu
z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Usługodawca pozostanie
uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie Użytkownika
usunięcia danych obligatoryjnych takich jak login lub hasło jest jednoznaczne z
żądaniem usunięcia konta Użytkownika.
10.8.
Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli
Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych
osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia
odpowiedzialności Użytkownika.
10.9.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z
Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień
statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą
oglądalności Stron Internetowych Serwisu, ankiet i innych narzędzi
statystycznych i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
10.10.
Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas
korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane
są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego
Użytkownika.
10.11.
Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron
Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm
ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w
oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na
celu identyfikacji Użytkowników.
10.12.

Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
a. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
b. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c. zbierania danych statystycznych.

10.13.
Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce
internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że
wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić
korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu, jak również z oferowanych Usług.

10.14.
W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, zmiany lub
uaktualnienia uprzednio przekazanych danych, Użytkownik może skontaktować
się z Usługodawcą poprzez adres e-mail: kontakt@maendo.tv
11.Postanowienia Końcowe
11.1.
W granicach dopuszczalnych przez prawo, Usługodawca zastrzega sobie
prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i
warunków świadczenia usług i funkcjonowania Serwisów. Zmiany Regulaminu
wchodzą w życie w ciągu 30 dni od ich ogłoszenia.
11.2.
Zmiany w Regulaminie są poprzedzone zawiadomieniem o tym
Użytkowników poprzez pocztę e-mail na adres przez nich wcześniej podany oraz
publikację na stronie internetowej Serwisu.
11.3.
Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych
Użytkowników, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.
11.4.
W przypadku zmian w Regulaminie Użytkownik ma prawo w ciągu 14 dni
od otrzymania zawiadomienia, rozwiązać umowę z zachowaniem 30 dniowego
okresu wypowiedzenia, powiadamiając Usługodawcę o swojej rezygnacji. Nie
dotyczy to umowy w zakresie Usługi „Dostęp MT”, która może być wyłączona
tylko na zasadach opisanych w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.
11.5.
Z chwilą rejestracji w Serwisie lub korzystania z Usług, Użytkownik
serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji
handlowych dotyczących produktów Usługodawcy oraz promocji
organizowanych przez Usługodawcę lub przy współudziale Usługodawcy.
11.6.
W granicach dopuszczalnych przez prawo, Użytkownicy Serwisu ponoszą
całkowitą odpowiedzialność i zobowiązują się zwolnić Usługodawcę z
ewentualnej odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody
związane z nieprawidłowym (w tym niezgodnym z niniejszym Regulaminem)
korzystaniem z Serwisów bądź naruszeniami obowiązującego prawa, w tym
praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

