REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.eastnews.pl

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu
działającego w domenie http://www.eastnews.pl przez EAST NEWS sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie, adres: ul. Świętojerska 5/7; 00-236 Warszawa; wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000193752, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Handlowego; NIP 5220100597,
z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 55.520,00 zł.; adres poczty
elektronicznej: info@eastnews.pl.

I.

Postanowienia wstępne
1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
1) East News - właściciel Serwisu;
2) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu, również wyłącznie w celu przeglądania
zamieszczonych w Serwisie zdjęć i wideo, we własnym imieniu albo na podstawie
upoważnienia od pracodawcy lub zleceniodawcy;
3) Serwis – zorganizowania platforma informatyczna podłączona do sieci Internet
4) Fotografie – umieszczane w Serwisie w formie cyfrowej fotografie, filmy, wideo, a także
każde inne wizualne przedstawienie uzyskane przy pomocy wykorzystania technologii
cyfrowych wraz z ich opisami, stanowiące utwory chronione ustawą o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, które nie są zapisane na nośniku materialnym;
5) Opis – opis Fotografii, który może zawierać informacje dotyczące ograniczeń w zakresie
korzystania z Fotografii przez Użytkownika, także metadata powiązane z Fotografią;
6) Konto – oznaczone loginem i hasłem miejsce Użytkownika w systemie informatycznym
East News, gdzie gromadzone są jego dane;
7) Login – ciąg znaków identyfikujący osobę posiadającą dostęp do konta;
8) Hasło – ciąg znaków znany Użytkownikowi posiadającemu dostęp do konta;
9) Reprodukcja – wszelkie formy kopiowania lub publikacji całości lub części Fotografii przy
użyciu dowolnych środków.
10) Faktura – faktura wygenerowana komputerowo lub wydrukowana, która określa
dozwolony zakres użycia wybranych Fotografii i opłatę licencyjną za użycie Fotografii;

2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
II.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
East News w ramach Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
1) założeniu, prowadzeniu, usunięciu konta w Serwisie,
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2) przesyłaniu Newslettera w trybie online,
3) odbieraniu zapytania ofertowego i przesyłaniu potwierdzenia przyjęcia zapytania
ofertowego na Fotografie z wykorzystaniem poczty elektronicznej,

III.

Aspekty techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się East
News
1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu możliwe jest po
spełnieniu przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań
technicznych:
1) komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet ,
2) przeglądarka internetowa, taka jak Internet Explorer, Opera, Chrome lub inne,
3) dostęp do poczty elektronicznej.
2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem zainfekowania
systemu informatycznego prze niepożądane oprogramowanie, także takie którego celem
jest wyrządzenie szkód (typu malware, spyware, worm).
3. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu
informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego
na urządzeniach, z których Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy
był stale aktualizowany.
4. East News zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych systemu
teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienie lub uniemożliwienie
korzystania z usług, o czym powiadomi Użytkowników z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.
5. East News nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn
niezależnych od East News. W przypadkach szczególnych mających wpływ na
bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego East News ma prawo do
czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego
powiadomienia Użytkowników i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie
bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa East News nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego
użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Serwisu przez Użytkownika lub w związku
z niewłaściwym działaniem, błędami, zakłóceniami wirusami komputerowymi, awarią linii
lub systemu informatycznego.

IV.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Użytkownik przed korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną wyraża zgodę
na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, co oznacza pełną akceptację jego warunków.
2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, z
poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich oraz przepisów dotyczących ochrony
baz danych.
3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Użytkownik nie ma prawa kopiowania, przetwarzania, rozpowszechniania,
przechowywania elementów ani całości Serwisu, w tym rozwiązań technicznych, zdjęć i
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wideo oraz ich fragmentów w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej
zgody East News.
5. Przeglądanie zdjęć i wideo zamieszczonych w Serwisie jest nieodpłatne i nie wymaga
rejestracji i posiadania konta.

V.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną –
polegających na prowadzeniu konta.
1. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu konta
w Serwisie wymaga wykonania procedury rejestracji:
- na stronie głównej Serwisu należy kliknąć ikonę „Zarejestruj się”,
- następnie należy wpisać login oraz adres email i hasło, które wymaga potwierdzenia
w kolejnym wyświetlonym polu,
- na adres email podany przez Użytkownika zostaje przesłany e-mail potwierdzający
dokonanie rejestracji w Serwisie wraz z linkiem uwierzytelniającym, którego
kliknięcie powoduje zakończenie procesu rejestracji po stronie Użytkownika.
2. Po weryfikacji konta przez Pracownika East News Użytkownikowi zostają przyznane stosowne
uprawnienia do korzystania z funkcjonalności strony i edycji profilu Użytkownika w
wyświetlonej zakładce „Moje Konto”.
3. Login i hasło stanowią tajemnicę handlową i Użytkownik zobowiązuje się do jej
przestrzegania, a w szczególności Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie udostępniać
loginu i hasła osobom nieuprawnionym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nienależytą
ochronę loginu i hasła.
4. Założenie konta w Serwisie możliwe jest także w celu realizacji odrębnej umowy licencyjnej
zawartej pomiędzy East News, a Użytkownikiem.
5. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu konta w
Serwisie, która jest umową bezterminową, o charakterze ciągłym może być wypowiedziana
przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
6. Użytkownik może wypowiedzieć umowę, o której mowa powyżej, poprzez przesłanie na
adres email East News info@eastnews.pl oświadczenia o wypowiedzeniu.
7. East News może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, w
szczególności dotyczących ochrony praw autorskich i baz danych oraz dóbr osobistych.
8. East News może zlikwidować konto w przypadku braku aktywności Użytkownika na stronie
przez okres dłuższy niż 1 rok.
9. East News zastrzega sobie prawo odmowy założenia i prowadzenia konta bez podania
przyczyny.

VI.

Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu Newslettera.
1. Newsletter jest to dostarczanie wiadomości elektronicznych z najnowszymi informacjami
mogącymi zawierać treści promocyjne lub handlowe oraz link do wybranych materiałów
na stronie East News.
2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
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3. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził
zgodę na otrzymywanie takiej informacji i udostępnił w tym celu identyfikujący go adres
poczty elektronicznej oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
powyższego celu.
4. Podanie adresu poczty elektronicznej i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi.
5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez
kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej.
6. Rezygnacja z Newslettera jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną polegających na przesyłaniu Newslettera.

VII.

Korzystanie z Fotografii
1. Informacje o Fotografiach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy oraz ceny,
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. Jakiekolwiek użycie Fotografii poza zakresem udzielonej licencji lub w sposób, który nie
jest wyraźnie dozwolony na podstawie zawartej Umowy licencyjnej lub z naruszeniem
zawartej Umowy licencyjnej stanowi naruszenie praw autorskich i uprawnia East News to
podjęcia stosownych kroków prawnych.
3. Fotografie nie mogą być wykorzystywane w celu niezgodnym z prawem, ani w sposób
naruszający dobra osobiste, prawa autorskie, znaki towarowe lub wzory użytkowe, lub w
związku z pornografią, czy propagowaniem totalitaryzmu. Wykorzystanie Fotografii dla
tematów wrażliwych wymaga uprzedniej pisemnej zgody East News, w tym także dla
tematów, które mogą przedstawiać obiekt na Fotografii w negatywnym lub
niekorzystnym świetle lub narażać na śmieszność, oraz dla tematów seksualnych,
nadużycia substancji, przemocy fizycznej lub psychologicznej, alkoholu, narkotyków,
AIDS, nowotworów, poważnych zaburzeń fizycznych lub umysłowych lub
dyskredytujących osobę lub przedmiot.
4. East News zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia licencji na Fotografię bez
podawania powodów.
5. Użytkownik może pobierać Fotografie na jeden komputer lub inny nośnik informatyczny
i może wykonać jedną kopię zapasową Fotografii wyłącznie w celach bezpieczeństwa.
6. Publikacja Fotografii wymaga umieszczenia przez Użytkownika następującej
informacji:”(imię i nazwisko autora Fotografii)/(nazwa agencji, np. East News)”. Powyższa
informacja może być umieszczona w miejscu, gdzie jest zwyczajowo zamieszczana.
7. East News nie udziela zezwoleń, zgód, ani gwarancji dotyczących użycia wizerunku osób,
znaków towarowych, wzorów użytkowych, zewnętrznych form produktów, obiektów,
miejsc, dzieł sztuki lub architektury przedstawionych na Fotografiach. Uzyskanie
wszelkich wymaganych zezwoleń i zgód leży po stronie Użytkownika.
8. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia licencji Użytkownik jest zobowiązany do
zaprzestania używania Fotografii i bezzwłocznego usunięcia lub zniszczenia wszelkich
odtwarzalnych kopii tych Fotografii.
9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w następstwie
naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych, czy innych ograniczeń w zakresie
korzystania z Fotografii, wynikających z umowy licencyjnej lub przepisów prawa.
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10. East News zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone
Użytkownikowi. Wysokość opłaty licencyjnej jest uzależniona od zakresu udzielonych
praw i Użytkownik zobowiązany jest uzyskać dodatkową licencję przed rozszerzeniem
zakresu użycia Fotografii.
11. Opłaty licencyjne prezentowane w Serwisie podawane są w polskich złotych (PLN), euro
(EUR) lub w dolarach (USD) . Do opłaty licencyjnej zostanie na fakturze doliczony podatek
VAT.
VIII.

Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przyjmowaniu i potwierdzaniu
przyjęcia zapytania ofertowego z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
1. Zapytania ofertowe Użytkownik może składać poprzez przesłanie wiadomości na adres
e-mail East News: info@eastnews.pl , z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
2. East News potwierdza otrzymanie zapytania ofertowego na adres email Użytkownika,
przesyłając informację i dokumenty związane z procesem przedstawienia oferty i
zawarcia umowy licencyjnej.
3. Wiadomość email, o której mowa w pkt 2 powyżej, zawiera w szczególności informację o
Fotografiach wskazanych w zapytaniu ofertowym, zakresie licencji, opłacie licencyjnej,
sposobie płatności oraz trybie rozwiązania umowy.

IX.

Tryb postępowania reklamacyjnego
1. East News podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego
działania Serwisu w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym
informatycznej.
2. Reklamacje i pytania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną Użytkownik
może składać poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres info@eastnews.pl.
3. W zgłoszeniu reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w tym daty wystąpienia nieprawidłowości, a także podać adres
email Użytkownika.
4. East News ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,
wysyłając odpowiedz na podany przez Użytkownika adres email.

X.

Ochrona danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających ze Serwisu
znajdującego się na stronie www.eastnews.pl jest East News sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie.
2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności
zamieszczoną na stronie : www.eastnews.pl

XI.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2. East News zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
powodów, w szczególności w przypadku
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3.

4.

5.
6.
7.

- zmiany szaty graficznej strony internetowej Serwisu, mającej wpływ m.in. na sposób i
warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
- zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do usług
świadczonych drogą elektroniczną.
Zmiany w Regulaminie obowiązują nie wcześniej niż po upływie 14 dni od publikacji ich
na stronie internetowej : www.eastnews.pl , ze wskazaniem daty opublikowania i wejścia
w życie zmian. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian
równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
W przypadku Użytkownika posiadającego konto w Serwisie zmiany w Regulaminie
obowiązują go, o ile w terminie 14 dni od daty otrzymania na wskazany adres email
nowego Regulaminu nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
Ewentualne spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez polskie
sądy powszechne.
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.eastnews.pl
Regulamin można utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,
zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF ze strony
internetowej i zapisanie go w pamięci komputera.
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