Polityka prywatności i regulamin
serwisu Upflix.pl
1. Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych jest Tomasz Konarski DevIdea z siedzibą w Sosnowcu przy
ulicy Zamkowej 24B/25, NIP - 6443214714, REGON - 369103091. Ochrona danych
odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a
ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony
został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
Rozporządzenie 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.
3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
4. Dane osobowe podawane w formularzach w serwisie są traktowane jako poufne i nie
są widoczne dla osób nieuprawnionych.
5. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji
serwisu wedle przyjętych przez nas kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od
zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty lub innych wskazanych przez nas
okoliczności.
6. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy
właściwe dla danej sprawy.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują
przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.
8. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem
https://upflix.pl/regulamin-serwisu
9. Serwis świadczy usługi drogą internetową.

2. Dane osobowe i ochrona prywatności
1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: adres e-mail,
login, a dodatkowo niezależnie od warunku posiadania konta w serwisie: adres IP.
2. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy,
zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych
drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów
(prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą:
3. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli założyłeś konto w
Serwisie.
4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo
dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
kontakt@upflix.pl.
6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy
lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych
roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa
międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego
danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania).
8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
10. Nie zbieramy żadnych wrażliwych danych, nie profilujemy użytkowników, mamy
wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego
naruszenia bezpieczeństwa danych.
11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

3. Pliki cookies
1. Serwis używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i
przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka
ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego
łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych
jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej
odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki,
języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o
czasie i dacie, przybliżonej lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za
pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając
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bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o
użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje
zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie
dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby
zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są
wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
● „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
● pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
● „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu;
● „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
● „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w formularzu
rejestracji konta w serwisie. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do
potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

4. Firmy trzecie
1. Serwis współpracuje z innymi podmiotami, które świadcząc usługi umożliwiają
prawidłowe działanie usługi, lub używają plików cookies na potrzeby reklam:
a. Google
b. Facebook
c. Admin.net.pl
d. Disqus
e. Yieldlove GmbH
f. Optimise Media Poland Sp. z o.o.

2. W celu udostępnienia funkcjonalności komentowania w serwisie adres e-mail podany
w formularzu rejestracyjnym jest przekazywany do serwisu Disqus. Żadne z
pozostałych danych osobowych podanych przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym
nie są przekazywane do firm trzecich.

5. Warunki techniczne korzystania z serwisu
1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np.
komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) wyposażonego w możliwie aktualną
przeglądarkę internetową. Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie
Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.
2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji
dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich
jak Flash, Silverlight, Java i innych.
3. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności
posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. Disqus, Facebook, konto
e-mail).
4. Serwis może wyświetlać reklamy.

6. Prawo autorskie
1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie
prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i
filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi i/lub twórcom.
2. Wszystkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie stanowią własność
odpowiednich firm. Jeśli brakuje jakichkolwiek informacji o znakach towarowych lub
dane te są nieprawidłowe, prosimy o jak najszybszy kontakt w celu ich skorygowania.
3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie
przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie
bezpośrednio do artykułów serwisu.
4. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy lub innych
funkcjonalności Serwisu oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści
publikowanych przez siebie w Serwisie – w szczególności do tekstów, grafik, filmów i
dźwięków lub też materiałów multimedialnych, które zostały wykorzystane w ramach
odpowiednich licencji i we właściwy sposób, a ich pochodzenie zostało oznaczone.
5. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z
tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.
6. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich
publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do
publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie,
publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu
stosownego zgłoszenia do Administratora.
7. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez
Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych
treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
dn. 18 lipca 2002 roku.

7. Prawa i obowiązki użytkownika
1. Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym w chwili założenia konta w
Serwisie lub też w chwili publikacji pierwszej treści (np. komentarza) przy użyciu
konta założonego w odrębnej usłudze społecznościowej (np. Disqus) zintegrowanej z
infrastrukturą techniczną Serwisu. Każdy Użytkownik Zarejestrowany jest
równocześnie Użytkownikiem.
2. Użytkownik serwisu może występować jako osoba fizyczna lub osoba prawna, jeżeli
po zweryfikowaniu swojej tożsamości reprezentuje stanowisko któregoś z podmiotów
gospodarczych zainteresowanych uczestnictwem w dyskusji.
3. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
4. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego
zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle
przyjętych przez siebie kryteriów.
5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych
obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających
dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za
wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego
smaku i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.
6. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby
narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności
od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą
zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu (ataki
DDoS).
7. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały
niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące
w życiu społecznym wartości.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub
określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali
postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont
Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP.
9. Administrator zastrzega prawo do usunięcia konta Użytkownika Zarejestrowanego,
jeśli ten nie logował się na nie na przestrzeni jednego roku.
10. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę
Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań
prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym
organom ścigania.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania sankcji wskazanych w pkt. 9
niniejszego działu bez potrzeby argumentowania swoich decyzji.

8. Zasady świadczenia usługi
1. Serwis gromadzi i udostępnia Użytkownikowi informacje o ofertach i zmianach w
wybranych platformach VOD.
2. Informacje udostępniane w Serwisie pochodzą z ogólnodostępnych źródeł danych, z
poszanowaniem praw autorskich platform VOD.
3. Użytkownik może przeszukiwać zgromadzone informacje z użyciem narzędzi
udostępnianych przez Serwis.
4. W przypadku dezaktualizacji Użytkownik może zgłosić taki fakt ze wskazaniem
konkretnych informacji przez formularz kontaktowy, lub przez wiadomość na
skrzynkę kontaktową Serwisu.
5. Używanie Serwisu przez użytkownika w podstawowym zakresie jest nieodpłatne.
6. W przypadku wykupienia przez Użytkownika konta Premium w Serwisie, jego konto
otrzymuje odpowiedni status.
7. Użytkownicy premium mają priorytetowy dostęp do zasobów Serwisu.
8. Użytkownicy premium mają dostęp do zasobów bez konieczności wyświetlania
jednostek reklamowych.

9. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny,
wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również
zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób
trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu w drodze publikacji treści
bądź profili Użytkowników Zarejestrowanych. Pełną i osobistą odpowiedzialność w
tym zakresie ponosi Użytkownik.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z
bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych
Użytkowników, próby przejęcia kont, itp.
4. Administrator nie gwarantuje, że informacje umieszczane w Serwisie są w całym
zakresie aktualne i zgodne z ofertami publikowanymi przez dostępne w Serwisie
platformy VOD.

10. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.
2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 25 maja 2018 roku.
3. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika
Zarejestrowanego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

