Regulamin serwisu Biura Prasowego TVN
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Biura Prasowego TVN (zwany dalej „Regulaminem BP”)
stanowi załącznik do regulaminu serwisu internetowego TVN (zwanego dalej
„Regulaminem
Serwisu
TVN”),
dostępnego
pod
adresem
https://konto.tvn.pl/pdf/regulamin.pdf i łącznie z Regulaminem Serwisu TVN określa
zasady udostępniania przez TVN S.A. z siedzibą w Warszawie treści w tym m.in.
utworów audiowizualnych, zdjęć i tekstów (dalej „Serwis BP”). W zakresie nie
uregulowanym Regulaminem BP, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
Serwisu TVN.
2. Serwis BP udostępniany jest dla Użytkowników BP przez spółkę TVN S.A. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166 (02-952 Warszawa), wpisaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000213007, zwaną dalej „TVN”.
3. Każdy Użytkownik BP zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności
zmierzających do korzystania z Serwisu BP, do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu BP oraz Regulaminu Serwisu TVN. Rozpoczynając
korzystanie z Serwisu BP Użytkownik BP potwierdza, że zapoznał się z treścią
Regulaminu BP oraz Regulaminu Serwisu TVN, dokonuje akceptacji obydwu
Regulaminów, ich postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§2
Definicje
1. Serwis Biura Prasowego TVN zwany dalej „Serwis BP” – serwis internetowy Biura
Prasowego TVN znajdujący się pod adresem internetowym http://prasa.tvn.pl
funkcjonujący na platformie internetowej administrowanej przez TVN.
2. Serwis TVN - serwis internetowy TVN znajdujący się pod adresem internetowym:
tvn.pl stanowiący platformę internetową, administrowaną przez TVN, na którą
składają się różne serwisy rzecz dostępnych dla różnych użytkowników.
3. Użytkownik Biura Prasowego TVN zwany dalej „Użytkownikiem BP” – dziennikarz
lub inny przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność prasową, tj. osoba
fizyczna, nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu BP.
4. Dostęp do Serwisu BP – dostęp do treści znajdujących się w Serwisie BP w zakresie
ujętym w Regulaminie BP. Dostęp do Serwisu BP uzyskiwany jest przez
Użytkownika BP poprzez otwarcie odpowiedniej strony www w Serwisie BP oraz, w
przypadkach określonych przez TVN, poprzez zalogowanie do Serwisu BP. O
możliwości dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu BP decyduje TVN nadając
Użytkownikom BP dodatkowe uprawnienia.
5. Dane - wszelkie dane, w tym dane osobowe dostarczane do TVN przez użytkowników
w trakcie rejestracji użytkownika w Serwisie TVN lub w Serwisie BP ewentualnie
korzystania z Serwisu TVN lub Serwisu BP, jak również w przesyłanej do TVN
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poczcie elektronicznej oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną
odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych oraz wyrażają osobną zgodę na
ich przetwarzanie w związku z realizacją Usługi, stosownie do zapisów niniejszego
Regulaminu BP.
6. Profil Użytkownika BP - informacje i dane, w tym dane osobowe dotyczące
Użytkownika BP , dostarczane dobrowolnie przez Użytkownika BP do Serwisu BP i
w nim prezentowane w ramach Konta Użytkownika BP .
§3
Zasady dostępu do Serwisu Biura Prasowego TVN
1. Za pośrednictwem Serwisu BP TVN prowadzi działalność informacyjną, promocyjną
i reklamową, w tym może zamieszczać w Serwisie BP reklamy towarów i usług (w
szczególności poprzedzających utwory audiowizualne).
2. TVN określi w strukturze graficznej Serwisu BP, w odniesieniu do których treści
zawartych w Serwisie BP (np utworów audiowizualnych, zdjęć, tekstów lub
materiałów video) wymagane będzie zalogowanie się przez Użytkownika BP do
Serwisu TVN lub Serwisu BP w celu zapoznania się z określoną treścią.
3. TVN udzieli dostępu do materiałów wymagających zalogowania się przez
użytkownika przedstawicielom podmiotów związanych z działalnością prasową
(redakcjom pism, stron internetowych oraz blogów, dziennikarzom).
4. TVN ma prawo do zablokowania Dostępu do Serwisu BP Użytkownikowi BP, który:
a) wykorzystuje Serwis BP do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na
szkodę osób trzecich;
b) utrudniania innym użytkownikom korzystania z Serwisu BP, w tym przez
ingerencję w poszczególne elementy Serwisu BP;
c) podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł dostępowych innych
użytkowników, w tym podejmowanie prób nieuprawnionego odgadnięcia haseł;
d) zamieszcza w Serwisie BP skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać
funkcjonowanie Serwisu BP;
e) narusza prawo lub postanowienia Regulaminu Serwisu TVN i/lub Regulaminu BP.
5. Dostęp do Serwisu BP wymaga posiadania systemu komputerowego, spełniającego
wymogi określone w § 6 punkt 2 Regulaminu BP .
§4
Zasady wykorzystania materiałów dostępnych w Serwisie BP
Pobierając jakiekolwiek treści z Serwisu BP, a w szczególności utwory audiowizualne,
materiały video, zdjęcia czy teksty dostępne w Serwisie BP (dalej „Materiały”),
Użytkownik BP zobowiązuje się do korzystania z Materiałów z zachowaniem
następujących zasad:
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1. Materiały zostaną wykorzystane wyłącznie w ramach dozwolonego użytku i zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
2. przy każdorazowym korzystaniu z Materiałów zostanie wskazana informacja na temat:
- tytułu Materiałów,
- współtwórców Materiałów,
- TVN – jako podmiotu dysponującego prawami autorskimi i/lub prawami pokrewnymi
do Materiałów,
- adresu internetowego oficjalnej strony, na której TVN udostępnia Materiały, a w
przypadku braku takiej szczególnej strony, strony internetowej „tvn.pl”;
3. Materiały mogą zostać wykorzystane wyłącznie w wersji ostatecznej;
4. Materiały nie mogą być modyfikowane w jakikolwiek sposób (np. zmiana kolorystyki,
przemontowanie);
5. Materiały nie mogą zostać wykorzystane w połączeniu z materiałami promocyjnymi
lub reklamowymi (np. emitowanie reklam przed i podczas trwania materiału
audiowizualnego);
6. Materiały powinny zostać zabezpieczone przed ich dalszym rozpowszechnianiem
przez osoby trzecie;
7. Materiały nie mogą być przechowywane i/lub rozpowszechniany na stronach
internetowych zamieszczających odesłania do stron internetowych i serwisów z
nielegalną treścią oraz linki do nielegalnie rozpowszechnianych treści;
8. wykorzystanie Materiałów nie może godzić w prawa osobiste lub majątkowe TVN .
§5
Rejestracja Użytkowników
1. Posiadanie przez Użytkownika BP konta w Serwisie TVN zgodnie z Regulaminem
Serwisu TVN umożliwia logowanie się do Serwisu BP bez dodatkowej konieczności
rejestrowania się, przy czym niektóre funkcjonalności mogą być niedostępne ze
względu na brak odpowiednich uprawnień nadanych Użytkownikowi BP.
Uprawnienia umożliwiające dostęp nadaje TVN.
2. Rejestracja w Serwisie BP polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie
BP, jest możliwa po spełnieniu wymagań technicznych, określonych w §6 punkt 2
Regulaminu BP oraz posiadanie aktywnej skrzynki e-mail w dowolnej domenie.
3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika BP przebiega stopniowo za
pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Serwisu TVN, do czego konieczne są również
działania Użytkownika BP opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
4. Użytkownik może mieć w Serwisie TVN i w Serwisie BP tylko jedno Konto
Użytkownika związane z jednym adresem e-mail. Niedozwolone jest udostępnianie
Konta Użytkownika innym osobom.
5. Realizacja procedury rejestracji w Serwisie TVN oraz w Serwisie BP jak również
procedura usuwania Konta Użytkownika Serwisu TVN i Konta Użytkownika BP,
procedura blokowania Konta Użytkownika BP, a także jego usunięcie z Serwisu TVN
i Serwisu BP następuje w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu
TVN dostępnego pod adresem https://konto.tvn.pl/pdf/regulamin.pdf
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§6
Dostęp do Serwisu BP
1. Serwis BP jest dostępny od dnia 01.09.2012 r.
2. Dostęp i korzystanie z Serwisu BP możliwe jest dla Użytkowników BP na
platformach systemów operacyjnych: MS Windows 7, Vista, MS Windows XP SP-2,
MacOS X 10.4.8 lub ich nowszych wersjach, na dowolnym typie komputera oraz
poprzez dowolne typy połączeń internetowych, o przepustowości co najmniej 512
kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet
Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 9.X lub jej nowszej wersji, Apple
Safari 5.X lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 20.X lub jej nowszej wersji
oraz Adobe Flash Player 10.X lub jego nowszej wersji. W celu korzystania z Serwisu
BP niezbędnym jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi
JavaScript w przeglądarce internetowej Użytkownika BP.
3.

Obowiązkiem Użytkownika BP przed skorzystaniem z Serwisu BP jest sprawdzenie
czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone
w Regulaminie BP. TVN nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których mogą
nastąpić problemy z dostępem do Serwisu BP (np. wskutek zablokowania Dostępu do
Serwisu BP pomimo używania go zgodnie z Regulaminem BP).

4.

TVN nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia
techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik
BP (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych,
programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi BP Dostęp
do Serwisu BP w Serwisie TVN.

5.

Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu BP oraz korzystanie z niego w sposób
niezgodny z Regulaminem BP, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do
Serwisu BP oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie,
zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Użytkownika BP w
Materiały dostępne w Serwisie BP, która byłaby sprzeczna z prawem lub
postanowieniami Regulaminu BP, jest zabroniona.

6.

Ze względu na niezależne od TVN właściwości sieci Internet oraz sprzętu
komputerowego, TVN nie zapewnia nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do
Serwisu BP . TVN zastrzega, iż technologia transmisji danych w ramach sieci Internet,
pomimo stosowania odpowiednich zabezpieczeń np. haseł, nie gwarantuje w pełni
zachowania bezpieczeństwa przechowywanych i przesyłanych Danych.

7. TVN nie ponosi odpowiedzialności za:
a)

szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem BP lub sprzecznym z
przepisami obowiązującego prawa korzystaniem przez Użytkownika BP z
Serwisu BP;

b)

problemy w funkcjonowaniu Serwisu BP, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń,
których TVN przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć
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lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w
funkcjonowaniu Serwisu BP związanych z jakością usług świadczonych
bezpośrednio przez podmioty pośredniczące w obsłudze Serwisu BP oraz
zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
c)

korzystanie z Serwisu BP przez Użytkowników BP niezgodnie z
postanowieniami Regulaminu BP, a w szczególności z wymaganiami
systemowymi, określonymi w § 6 pkt 2 Regulaminu BP;

d)

przerwy w dostępie do Serwisu BP zaistniałe z przyczyn technicznych (np.
konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od TVN i
niezawinionymi przez TVN;

e)

udostępnienie przez Użytkownika BP Materiału osobom poniżej wskazanej w
Materiale granicy wiekowej.

8.

Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do Materiałów zawartych w Serwisie BP
w zakresie funkcjonowania Serwisu BP dysponuje TVN bądź inny wskazany w
Serwisie BP podmiot.

9.

TVN informuje, iż podczas korzystania z Serwisu BP w komputerze Użytkownika BP
zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest
konieczna dla prawidłowego dostępu do Serwisu BP. W plikach "cookies" znajdują
się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika BP. Za pomocą
plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

10.

TVN dokłada należytej staranności by chronić prywatność i dane osobowe swoich
Użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych
osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, praw Użytkowników BP
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, oraz ewentualnych obowiązków
spoczywających na Użytkownikach BP zostały zawarte w dokumencie Polityka Prywatności TVN która jest dostępna dla wszystkich użytkowników pod tym adresem
https://konto.tvn.pl/pdf/polityka_prywatnosci.pdf oraz w Regulaminie Serwisu TVN.
§7
Uwagi
1. Każdy Użytkownik BP o może przedstawić swoje uwagi w sprawach związanych z
funkcjonowaniem Serwisu BP.
2. Uwagi można przesyłać do TVN drogą elektroniczną na adresbiuroprasowe@tvn.pl
3. Uwagi Użytkowników BP analizowane będą przez TVN na bieżąco.
§8
Postanowienia końcowe
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1. TVN nie ponosi odpowiedzialności, za korzystanie przez Użytkownika BP z Serwisu
BP w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. TVN nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika BP
spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności
włamaniami do systemu Użytkownika BP , przejęciami haseł przez osoby trzecie,
zainfekowaniem systemu Użytkownika BP wirusami.
3. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez
Użytkowników BP z Serwisu BP, jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory będą
rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
4. Regulamin BP wchodzi w życie z dniem 30.10.2012
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