Regulamin serwisu internetowego TVN Discovery Talents

Regulamin serwisu internetowego TVN Discovery Talents (Serwis)
§ 1.

Postanowienia wstępne

1.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Usług świadczonych drogą
elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu TVN Discovery Talents dostępnego pod
adresem domenowym www.tvndiscoverytalents.pl.

2.

Administratorem Serwisu jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-952)
przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000213007,
NIP: 951-00-57-883, zwana w dalszej części „TVN”.

3.

Zasady korzystania z Serwisu są udostępniane nieodpłatnie dla każdego Użytkownika
Serwisu pod adresem internetowym www.tvndiscoverytalents.pl sposób, który umożliwia
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

4.

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usług w Serwisie powinien potwierdzić, że
zapoznał się i akceptuje (w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w formie
elektronicznej poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru w Serwisie):
a. treść niniejszego Regulaminu, w tym Politykę Prywatności dostępną pod adresem
internetowym: https://s.tvn.pl/pdf/polityka_prywatnosci.pdf
b. wymagane zgody, klauzule i oświadczenia.
Akceptacja powyższych jest dobrowolna jednak jej brak oznacza rezygnację z zawarcia
przez Użytkownika Umowy z TVN na korzystanie z Serwisu.

5.
6.

Zawarcie Umowy na korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji wymogów określonych
powyżej oraz pomyślnej Rejestracji i następuje z chwilą jej zakończenia
§ 2.

Definicje

Administrator Danych Osobowych – podmiot prawny lub osoba decydująca o celach i
środkach przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych
Osobowych.
BOK TVNDT - Biuro Obsługi Klienta serwisu TVN Discovery Talents, czynne od pon.-pt. w
godz. 9-17, e-mail: info@tvndiscoverytalents.pl
Dane - wszelkie dane dostarczane do TVN lub dostępne dla niego, jak również udostępnione
przez Użytkowników w Serwisie w jakikolwiek sposób, w szczególności w trakcie Rejestracji,
korzystania z Serwisu bądź Usługi, jak również w przesyłanej do TVN poczcie, poczcie
elektronicznej bądź przekazywane telefonicznie lub w inny sposób.
FAQ - zbiór często zadawanych przez Użytkownika pytań i udzielanych przez TVN
odpowiedzi, mające na celu udzielenie pomocy Użytkownikowi Serwisu, w szczególności
wskazówek i porad, dotyczących kwestii związanych z problemami technicznymi i
organizacyjnymi.
Hasło - ciąg znaków ustalanych przez Użytkowników w celu zapewnienia każdemu
Użytkownikowi autoryzowanego dostępu do Konta.
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Konto –przestrzeń sieciowa Użytkownika w Serwisie, dostępna po zalogowaniu przy użyciu
Loginu i Hasła, obejmująca zbiór Danych Użytkownika i umożliwiająca Użytkownikowi
dostęp do Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
Koncepcja - pomysł na serial lub film, fabularny bądź dokumentalny, lub inną formę
wizualnego przekazu, zapisany w formie pliku tekstowego lub multimedialnego.
Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa umożliwiająca identyfikację Użytkownika w
Serwisie, jaka została przez niego wybrana w trakcie Rejestracji lub zakładania Konta w
Serwisie.
Materiały - wszelkie pliki tekstowe, i/lub graficzne, i/lub video, w tym Koncepcje,
Scenariusze, Streszczenia, materiały reklamowe, które zostały wgrane przez Użytkownika do
Serwisu.
Nabór – ustalone i ogłoszone przez TVN w ramach Serwisu zaproszenie dla Użytkowników
do nadsyłania Materiałów, wraz z określeniem terminu, tematu lub innych skonkretyzowanych
wymogów.
Nabór specjalny – tryb przyjmowania zgłoszeń dotyczący Naborów ograniczonych czasowo.
Nabór ciągły - tryb przyjmowania zgłoszeń dotyczący Naborów stałych, na które Koncepcje
Użytkownicy mogą nadsyłać w sposób ciągły.
Rejestracja – procedura polegająca na wprowadzeniu przez Użytkownika Danych do Serwisu
umożliwiających utworzenie Konta, w szczególności obejmująca wybór i ustalenie Loginu i
Hasła przez Użytkownika oraz akceptacji przez TVN.
Scenariusz - dzieło literackie będące podstawą realizacji filmowej, tworzone zgodnie z tzw.
formatem scenariusza. Może być podstawą serialu lub filmu, fabularnego bądź
dokumentalnego, lub innej formy wizualnej, w zależności od zasad danego Naboru.
Streszczenie - przekazanie w zwięzły sposób treści Scenariusza, uwzględniające najważniejsze
wydarzenia i bohaterów. Objętość Streszczenia to od 1 do 3 stron formatu A4.
Umowa – umowa na korzystanie z Serwisu zawierana drogą elektroniczną przy wykorzystaniu
formularza dostępnego w Serwisie.
Usługa – usługa świadczona przez TVN drogą elektroniczną na zasadach określonych w
Regulaminie za pośrednictwem Serwisu.
Warunki Naboru – szczegółowe zasady Naboru ogłaszane w Serwisie, zawierające wymogi
dotyczące Materiałów zgłaszanych do danego Naboru; m. in. co do terminu zgłoszenia,
tematyki Materiałów, stylu, objętości itd.
Korzystający –– osoba korzystająca z Serwisu;
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i za zgodą rodziców lub innych
przedstawicieli ustawowych korzysta z Serwisu jako Użytkownik, która zgodnie z
procedurą określoną w Regulaminie dokonała Rejestracji.
§ 3. Rejestracja i zakładanie Kont Użytkownikom
1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
2. Rejestracja jest warunkiem założenia Konta.
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3. Rejestracja następuje poprzez:
1) wypełnienie przez Użytkownika formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie poprzez
uzupełnienie wskazanych w nim pól informacyjnych;
2) zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie Danych Osobowych zawartych w formularzu Rejestracji dla celów
świadczenia Usług w Serwisie;
3) przesłanie automatycznej wiadomości z prośbą o aktywację Konta na podany w formularzu
Rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika;
4) aktywację Konta poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link zamieszczony w
wiadomości przesłanej przez Administratora.
4. Podczas procedury Rejestracji podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże w
celu założenia Konta niezbędne jest podanie podczas Rejestracji imienia oraz adresu
poczty elektronicznej przez Użytkownika oraz wybór Loginu i Hasła.
5. W wyniku pomyślnie zakończonej Rejestracji, Korzystający zakłada Konto i uzyskuje
status Użytkownika.
6. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.
7.
Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje Hasło i nie udostępniać go innym
Użytkownikom i osobom trzecim.
8. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Administratora w razie
powzięcia wiedzy o tym, że osoba trzecia weszła w posiadanie Hasła. W braku
powiadomienia, Użytkownik może ponosić ryzyko związane z korzystaniem przez osobę
trzecią z jego Konta. TVN nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniesie Użytkownik
w wyniku utraty Hasła lub jego udostępnienia osobom trzecim.
9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. W tym celu
Użytkownik powinien skontaktować się z BOK TVNDT. Materiały przesłane do Serwisu przed
usunięciem Konta pozostają w archiwum Serwisu.
10. Korzystanie z Serwisu nie wymaga Rejestracji, chyba, że co innego wynika z Regulaminu
lub opisu Usługi w Serwisie.
§ 4. Ogólne Warunki Świadczenia Usług
1. Celem Serwisu jest ułatwienie Użytkownikom i TVN komunikowania się w zakresie
wymiany koncepcji, pomysłów lub opinii dotyczących produkcji filmów lub seriali.
2. TVN w ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 może udostępnić w Serwisie
Usługi lub funkcjonalności pozwalające na przesyłanie, przechowywanie lub
opracowanie Materiałów Użytkowników dotyczących filmów lub seriali, w
szczególności:
1) pomysłów lub Koncepcji
2) Scenariuszy (w całości lub we fragmentach)
3) plików multimedialnych (aktywne bądź nie w zależności od Naboru)
3.

TVN w ramach Serwisu może prowadzić działalność polegającą na stałej lub okresowej
ocenie Materiałów nadesłanych przez Użytkowników.
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4.

TVN nie zobowiązuje się do oceny ani weryfikacji Materiałów nadesłanych przez
Użytkowników, chyba że co innego wynika z wyraźnego oświadczenia TVN.

5.

TVN jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, promocyjnej
i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam towarów i usług.

6.

TVN jest uprawniony do anonimowej publikacji treści pytań, wniosków lub postulatów
kierowanych przez Użytkowników do BOK, a dotyczących kwestii związanych z
funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innymi uwagami
Użytkowników.

7.

Warunki Naboru są publikowane na stronie internetowej Serwisu dotyczącej bezpośrednio
danego Naboru. W zakresie nieuregulowanym w Warunkach Naboru do Materiałów
zgłaszanych przez Użytkowników znajdują zastosowanie postanowienia niniejszego
Regulaminu.
§ 5. Procedura zgłaszania Materiałów pochodzących od Użytkowników.
1. Użytkownik, który zarejestrował Konto, może w ramach Serwisu przesyłać do TVN
Materiały w sposób ciągły o ile dotyczy to Naborów realizowanych w trybie Naboru
ciągłego.
2. TVN może ogłosić w ramach Serwisu okresowe lub jednorazowe Nabory w trybie
specjalnym, ograniczonym czasowo, do których przyjmowane będą Materiały od
Użytkowników dotyczące tylko danego Naboru.
3. W ramach Serwisu Użytkownik otrzymuje informację potwierdzającą nadesłanie
Materiału.
4. Z chwilą wprowadzenia, udostępnienia lub przesłania przez Użytkownika do
Serwisu lub do Administratora Materiałów, informacji lub Danych Użytkownik
udziela Administratorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie
zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku i/lub głosu w przekazywanych
do Serwisu Materiałach multimedialnych przez ich prezentację za pośrednictwem
Serwisu.
5. Zgoda, o której mowa wyżej uprawnia Administratora Serwisu do publikacji
wizerunku i/lub głosu Użytkownika w takich mediach jak Internet, prasa, radio,
telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, z zastrzeżeniem, że publikacja w
mediach odbywać się będzie tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje
nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem
bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail).
6. Wprowadzając, udostępniając lub przesyłając Dane, informacje lub Materiały do
Serwisu, Użytkownik oświadcza, że:
a) posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby te
Materiały, Dane lub informacje mogły być wykorzystane w zakresie wynikającym
z celu Serwisu,
b) Materiały lub Dane nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich ani dóbr osobistych
c) wyraża zgodę na oznaczanie tych Materiałów, Danych lub informacji przez
Administratora Serwisu za pomocą Loginu podanego w procesie Rejestracji.
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7. Użytkownik
wprowadzając, udostępniając lub przesyłając
do
Serwisu lub
przesyłając do Administratora Serwisu Materiały, Dane lub informacje udziela
Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej,
licencji (obejmującej prawa autorskie i prawa pokrewne), która może być przenoszona
lub sublicencjowana przez Administratora Serwisu bez odrębnej zgody Użytkownika,
w szczególności na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy
Administrator Serwisu i obejmuje upoważnienie do korzystanie z Materiałów,
Danych lub informacji przez Administratora, w całości lub we fragmentach na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek
nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, cyfrowo,
c) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz
danych, oraz archiwizacji w archiwum Serwisu.
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Materiałów,
Danych lub informacji w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w
Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów
odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam, w szczególności video on
demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL,
DSL, connected tv, Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart oraz jakiejkolwiek innej), a
także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek
systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów
stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych
technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych).
8. Jeżeli Materiał został przygotowany przez więcej niż jedną osobę, Użytkownik
zobowiązany jest do oznaczenia wszystkich osób, które przygotowały Materiał oraz
potwierdzenia, że osoby te wyraziły zgodę na korzystanie z Materiału w zakresie
określonym w Regulaminie. Na wniosek Administratora Użytkownik niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, dostarczy Administratorowi
dokumenty lub inne dane, potwierdzające okoliczności, o których mowa zdaniu
poprzednim.
9. Ilość Materiałów przesyłanych w Serwisie do Administratora Serwisu przez jednego
Użytkownika nie jest ograniczone, chyba, że co innego wynika z treści Regulaminu lub
Warunków Naboru.
10. W ramach Serwisu Przesłany Materiał widoczny jest tylko dla Użytkownika i
Administratora Serwisu.
§ 6. Podstawowe wymogi Materiałów od Użytkownika
1. O ile co innego nie wynika z Warunków Naboru, TVN informuje, że Materiał przesłany
powinien
być
zgodny
z
Zasadami
dostępnymi
na
stronie:
www.tvndiscoverytalents.pl/zasady.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że Koncepcja w Polsce nie jest objęta
ochroną prawną na podstawie przepisów prawa autorskiego.
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3. Materiał jest zgłaszany przez Użytkownika jako Pomysł na serial lub Pomysł na film
zarówno na I, jak i II etapie procedury poprzez formularz dostępny w Serwisie.
Szczegółowe kryteria jakie Materiał powinien spełnić określają Warunki Naboru.
4. W ramach swobody działalności TVN może dokonywać oceny nadesłanych
Materiałów. Co do zasady ocena Materiałów prowadzona będzie w oparciu o
następujące kryteria:
a. Nabór ciągły oznacza, że projekt można przesłać w dowolnym terminie.
Nadesłane projekty są weryfikowane minimum trzy razy w roku. Datę
rozpoczęcia weryfikacji organizator ogłosi najpóźniej 7 dni wcześniej. Po
upływie maksimum trzydziestu dni od momentu rozpoczęcia weryfikacji
organizator kontaktuje się z osobami, które jego decyzją przeszły do II etapu. W
przypadku rezygnacji z danego Naboru prowadzonego w trybie ciągłym
informacja o dacie rozpoczęcia ostatniej weryfikacji nadesłanych Pomysłów
zostanie ogłoszona najpóźniej 14 dni wcześniej. Autorzy odrzuconych
Materiałów otrzymają informację o odrzuceniu drogą mailową po zakończeniu
weryfikacji.
b. W wypadku Naborów Specjalnych, każdorazowo ogłaszanych na stronie
internetowej i w mediach Organizatora, autorzy koncepcji zakwalifikowanych
do II etapu zostają o tym informowani w terminie 30 dni od momentu
zamknięcia Naboru. Autorzy odrzuconych Materiałów otrzymają informację o
odrzuceniu drogą mailową po zakończeniu weryfikacji.
5. Merytorycznej oceny nadesłanych Materiałów dokona komisja powołana w tym celu
przez Administratora Serwisu. Administrator Serwisu ma pełną swobodę w zakresie
składu i ustalenia zasad działania komisji.
6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do kontaktowania się wyłącznie z
wybranymi przez siebie Użytkownikami.
7. Administrator Serwisu w celu nawiązania współpracy z wybranymi przez siebie
Użytkownikami może proponować współpracę Użytkownikom, którzy nadesłali
najbardziej interesujące koncepcje. Decyzja w tej sprawie należy do wyłącznej
kompetencji Administratora Serwisu. Zasady i zakres dalszej współpracy określi
odrębnie uzgodnione porozumienie z Użytkownikiem.
8. Materiał, który nie został oceniony pozytywnie może być ponownie nadesłany jedynie
po dokonaniu znaczących w nim zmian.
9. Ocena Materiałów w ramach Serwisu nie stanowi konkursu będącego grą losową,
loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, bądź inną grą, której wynik
zależy od przypadku w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada
2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 471).
§ 7. .

Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy.

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi przysługuje Użytkownikowi,
który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z
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prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową a Umowa była
zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Uprawnienie do
odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsument, przysługuje także
innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 kodeksu cywilnego.
2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy dotyczącej Usługi w
terminie 14 dni od jej zawarcia.
3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres BOK TVNDT. TVN
udostępnia wzór odstąpienia od Umowy na stronie https://konto.tvn.pl/pdf/odstapienieod-umowy.pdf, w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na Usługę nie przysługuje Użytkownikowi w
przypadku, gdy za jego zgodą Administrator rozpoczął świadczenie Usługi przed
upływem 14 dni od zawarcia Umowy.
§ 8. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest TVN S.A. z siedzibą w
Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166.
2. Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym
dla korzystania z usług Serwisu oraz jego poprawnej obsługi.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Serwisu są:
Realizacja umowy, którą Użytkownik zawiera poprzez oświadczenie o akceptacji regulaminu
Serwisu
W zakresie danych dodatkowych, ponad niezbędne do rejestracji konta w Serwisie, zgoda.
Udzielenie zgody jest dobrowolne, a Użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać swoją
zgodę, poprzez odznaczenie właściwego oświadczenia w zakładce „Moje dane”. Cofnięcie
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do
Grupy Discovery jeśli będzie to niezbędne dla realizacji usługi serwisu. Dane mogą być także
przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.
5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w trakcie posiadania przez Użytkownika
konta w serwisie. Z przyczyn technicznych mogą być także przetwarzane przez okres do 30 dni
po usunięciu konta w serwisie.
6. Administrator Danych Osobowych będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do
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Organizatora na adres: ”Administrator Danych Osobowych, TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02952 Warszawa” lub iod@tvn.pl.
8.
Szczegółowe postanowienia dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych
osobowych
określa
Polityka
Prywatności
dostępna
pod
adresem:
https://s.tvn.pl/pdf/polityka_prywatnosci.pdf
§ 9. Informacje Poufne
1. Użytkownik Serwisu oraz Administrator Serwisu mają obowiązek zachowania w tajemnicy
wszystkich informacji pochodzących z dokumentów dostarczonych przez drugą stronę na
potrzeby realizacji Usług w ramach Serwisu (Informacje Poufne).
2. Informacjami Poufnymi w rozumieniu Regulaminu są, także informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne, programowe
i inne dotyczące Serwisu oraz TVN lub spółki z grupy kapitałowej, do której należy TVN
przekazane Użytkownikowi Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacją
Usługi lub prowadzonymi negocjacjami, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu,
rysunku, znaku, dźwięku albo przedstawione na nośniku lub wyrażone w jakikolwiek inny
sposób, w szczególności w formie elektronicznej, zarówno przed, w trakcie, jak i po
przeprowadzeniu negocjacji. Informacjami Poufnymi są również informacje o istnieniu i
przebiegu prowadzonych negocjacji.
3. Zobowiązanie określone w ust. 1 nie dotyczy następujących sytuacji:
a) ujawnienia Informacji Poufnych za zgodą drugiej Strony wyrażoną na piśmie;
b) ujawnienia Poufnych Informacji wcześniej już ujawnionych lub podanych do
publicznej wiadomości, w sposób nie stanowiący naruszenia Umowy;
c) ujawnienia Poufnych Informacji bezpośrednio służącego ochronie interesów
prawnych Strony w sporze z drugą Stroną przed właściwym organem;
d) ujawnienia Poufnych Informacji, jeżeli jest to wymagane przez bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa lub przez sąd, albo przez organy władzy publicznej,
działające w ramach swojej kompetencji.

§ 10. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika
1.

Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do celów sprzecznych z prawem lub niezgodnych
z Regulaminem.

2.

Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie
obowiązującego, TVN uznaje za niedopuszczalne:
a. wykorzystywanie Serwisu do rozpowszechniania treści pornograficznych, treści
naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub
normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób,
popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego
rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b. przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
c. wykorzystywanie danych osobowych innych Użytkowników w celach
niezwiązanych z funkcjonowaniem Serwisu,
d. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je
realizujący w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników,
działać na ich szkodę, szkodę TVN lub innych podmiotów trzecich,
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3.

4.

e. korzystanie z Serwisu w sposób naruszający prawa TVN, innych Użytkowników
lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź
cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych
uprawnień,
f. dostarczanie do Serwisu danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie
systemów informatycznych lub nieprawidłowe modyfikowanie danych zawartych
w Serwisie.
Użytkownik, który korzysta z Serwisu w sposób niedopuszczalny, opisany w ust. 2 podlega
sankcjom dotyczącym ograniczenia korzystania z Serwisu obejmującym:
a. zawieszenie wykonywania Umowy poprzez blokadę, Konta lub Usługi, w związku
z którą doszło do naruszenia Regulaminu, przy czym blokada nie oznacza trwałego
usunięcia Konta z Serwisu,
b. rozwiązanie Umowy na korzystanie z Serwisu i dezaktywacja Konta.
W przypadku nałożenia sankcji przez TVN, Użytkownik ma prawo do złożenia
reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.

5.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie postanowień Regulaminu.
Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło TVN szkodę, w
szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Serwisu dla innych
Użytkowników, TVN może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze
sądowej.

6.

Jeżeli Użytkownik usunie stan naruszenia Regulaminu TVN może odblokować Konto i/lub
Usługi, z zastrzeżeniem, że TVN może odmówić ich odblokowania lub rozwiązać Umowę
na korzystanie z Serwisu, w szczególności w przypadku powtarzających się naruszeń
Regulaminu.

7.

Wszelkie informacje o naruszeniach Regulaminu należy kierować na adres BOK
TVNDT.
§ 11. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1.

Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika korzystającego z:
a. komputera z dostępem do internetu i odpowiednio skonfigurowaną pocztą
elektroniczną,
b. przynajmniej jednej z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików
„cookies”, JavaScript i protokołu szyfrowania danych SSL:
i. Microsoft Internet Explorer 10 lub nowszej wersji,
ii. Mozilla Firefox w wersji 31 lub nowszej wersji,
iii. Opera 23 lub nowszej wersji,
iv.
Google Chrome 36 lub nowszej wersji,
v.
Safari XX lub nowszej wersji.
vi. konta poczty elektronicznej e-mail.

2.

TVN jest uprawniony do dokonywania, krótkotrwałych przerw w działaniu Serwisu lub
poszczególnych Usług w celu jego ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania
konserwacji. W razie planowego, czasowego wyłączenia świadczenia Usług TVN
powiadomi o tym Użytkowników.
§ 12. Rola i zasady odpowiedzialności TVN
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1. TVN podejmuje wszelkie proceduralne i technologiczne wysiłki aby chronić dane
przechowywane w Serwisie oraz zapewnić wysoką dostępność Serwisu.
2. TVN odpowiada za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Usług objętych Umową
z Użytkownikiem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. TVN nie ponosi odpowiedzialności za Materiały zamieszczane w Serwisie przez
Użytkowników, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
4. W świetle ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, TVN
nie jest inicjatorem przekazu Danych Użytkownika w związku z dostępem do Usług i
korzystaniem z nich, nie wybiera odbiorcy przekazów Danych ani nie wybiera ani nie
modyfikuje Danych Kontrahentów (host). To oznacza, że TVN zapewnia tylko zasoby
techniczne w formie możliwości dostępu do Usług, a o ich wykorzystaniu decyduje
wyłącznie Użytkownik.
5. TVN w przypadku powzięcia informacji o bezprawnym charakterze Danych i/lub
Materiałów umieszczonych przez Użytkownika niezwłocznie TVN podejmie działania
przewidziane przez przepisy prawa, w szczególności jest uprawniony do uniemożliwienia
dostęp do tych Materiałów i/lub Danych. W takim przypadku TVN nie odpowiada za
uniemożliwienie dostępu do Danych i / lub Materiałów.
6. TVN nie ponosi odpowiedzialności za utratę Danych i/lub Materiałów Użytkownika
spowodowanych awarią sprzętu, re-instalacją systemu lub też innymi okolicznościami
niezależnymi od TVN.
§ 13. Prawa autorskie i prawa pokrewne
1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz
poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w
szczególności do nazwy i logo Serwisu oraz użytych w serwisie innych logotypów TVN
jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej
przysługują TVN.
2. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw
pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania
oświadczeń przez Użytkownika wprowadzającego je do Serwisu.
3. Zabronione jest bez zgody TVN wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności:
kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we
fragmentach informacji, lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem
przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.
4. Postanowienia ust. 1 – 3 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do będących integralną
częścią Serwisu baz danych podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie
baz danych.
§ 14. Reklamacje
1.

Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej:
info@tvndiscoverytalents.com

2.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej:
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a. dane kontaktowe zgłaszającego (np.: Login, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu kontaktowego),
b. przedmiot reklamacji, w szczególności opis Usługi, której dotyczy, a także
okoliczności uzasadniające reklamację.
3.

W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera powyższych danych TVN jest
uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

4.

Reklamacje będą rozpatrywane przez TVN niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30
dni od ich zgłoszenia.

5.

Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez
rozpoznania przez TVN, nie wpływa na uprawnienie Kontrahenta do dochodzenia roszczeń
na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.

Użytkownik, który zawarł z Administratorem Umowę dotyczącą Usługi jako konsument,
czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może korzystać z
pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem
platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i
dochodzenie roszczeń związanych ze skazaną Umową, która to platforma ODR Unii
Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Nasz adres poczty
elektronicznej to: info@tvndiscoverytalents.pl.

§ 15. Klauzula antykorupcyjna
1.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest świadomy obowiązków wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych właściwych dla państw, w
których są lub mogą być wykonywane czynności związane z realizacją zleceń w ramach
testów Aplikacji, w tym amerykańskiej Ustawy o przeciwdziałaniu zagranicznym
praktykom korupcyjnym z 1977 (ze zm.), brytyjskiej Ustawy o przeciwdziałaniu
łapownictwu i polskich przepisów antykorupcyjnych, oraz przepisów wprowadzających
sankcje międzynarodowe.

2.

Użytkownik zapewnia i gwarantuje, że zarówno on sam, jak i wszelkie osoby za pomocą,
których wykonuje swoją działalność, w szczególności członkowie organów statutowych,
dyrektorzy, pracownicy, współpracownicy lub podwykonawcy, zarówno w ramach
działalności gospodarczej, jak i w relacjach z Funkcjonariuszami Publicznymi nie
podejmują czynności wywierających wpływ na czyny lub decyzje innych osób, a także nie
nakłaniają do działań naruszających prawo w celu uzyskania lub utrzymania kontaktów
handlowych lub zapewnienia sobie niestosownej przewagi. Pod pojęciem
„Funkcjonariusza Publicznego” należy rozumieć każdą osobę wykonująca pracę na rzecz
lub powiązaną z organami administracji publicznej, innymi instytucjami państwowymi i
samorządowymi, podmiotami kontrolowanymi przez jakiekolwiek państwo (w tym
podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa), partiami politycznymi, bądź publicznymi
organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Bank Światowy czy ONZ .

3.

Użytkownik zapewnia i gwarantuje, że zarówno on sam, jak i wszelkie osoby za pomocą,
których wykonuje swoją działalność, w szczególności członkowie organów statutowych,
dyrektorzy, pracownicy, współpracownicy lub podwykonawcy, nie podejmują, ani nie
będą podejmować żadnych zachowań, które bezpośrednio lub pośrednio miałyby polegać
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na proponowaniu lub obietnicy zapłaty lub innej korzyści majątkowej, na rzecz
Funkcjonariusza Publicznego, w celu:
c. wpływania na podejmowanie decyzji, treść aktów prawnych lub aktów
wykonywania władzy publicznej, w związku pozyskaniem lub utrzymaniem
przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym,
d. nakłaniania Funkcjonariusza Publicznego do jakiegokolwiek zachowania
polegającego na wpływaniu treść decyzji lub aktów prawnych związanych ze
sprawowaną funkcją.
4.

W razie niewykonania, bądź nienależytego wykonania przez Użytkownika zobowiązań
określonych w niniejszym paragrafie, TVN przysługiwać będzie prawo zablokowania
klienta, odebrania dostępu do Konta lub Usługi i zaprzestania realizacji Usług na rzecz
Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownikowi nie przysługuje
wynagrodzenie lub odszkodowanie w związku z zablokowaniem, odebraniem dostępu do
Konta lub Usługi i zaprzestaniem realizacji Usług lub inna forma rekompensaty z tytułu
poniesionej w związku z tym szkody.

5.

TVN umożliwia Użytkownikowi korzystanie z kanału komunikacyjnego, za
pośrednictwem którego może on zgłaszać naruszenia zasad etyki i/lub zasad
przeciwdziałania korupcji określonych w niniejszym paragrafie, które mogą zostać
spostrzeżone we wzajemnych kontaktach Stron. W celu zgłoszenia naruszenia należy
postępować zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem http://ethicspoint.tvn.pl.
§ 16. Zasady obowiązywania i zmiany Regulaminu

1.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.

2.

TVN może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych powodów, takich jak zmiana
przepisów prawa (w tym orzecznictwa sądowego, interpretacji organów
administracyjnych), modyfikacji lub zmiany funkcjonalności lub Usług w Serwisie,
zaprzestania działalności Serwisu.

3.

Proponowane przez TVN zmiany Regulaminu, wraz z terminem ich wejścia w życie, będą
udostępniane Użytkownikowi w Serwisie wraz z informacją o proponowanej zmianie
Regulaminu.

4.

Użytkownik będący stroną Umowy zawartej na czas nieoznaczony, który nie akceptuje
proponowanej zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc od ostatniego dnia miesiąca, w którym
udostępniono Użytkownikowi proponowane zmiany w Regulaminie. Wypowiedzenie
może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia Użytkownika na adres internetowy BOK
TVNDT: info@tvndiscoverytalents.pl.
§ 17. Postanowienia końcowe

1.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

2.

Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby TVN.

3.

TVN ma prawo rozwiązać Umowę, której przedmiotem są Usługi za miesięcznym
wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego, ze względu na ważne przyczyny
polegające na zaprzestaniu świadczenia Usługi będącej przedmiotem Umowy.
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