REGULAMIN UCZESTNICTWA W QMAM SYSTEM – INERNETOWYCH
WARSZTATACH DZIENNIKARSKICH
(„Regulamin”)
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa w Qmam System –
Internetowych Warsztatach Dziennikarskich (zwanych dalej: „Qmam System”),
organizowanych przez Fundację Nowe Media z siedzibą w Bieniewicach, przy ul.
Gwiaździstej 41, 05 - 870 Błonie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000308612, nr NIP 118-195-73-10, nr REGON
141485525, adres e-mail: kontakt@nowemedia.pl, zwaną dalej „Organizatorem”.
Qmam System organizowany jest w ramach działalności statutowej Organizatora.
Qmam System organizowany jest w ramach serwisu internetowego pod nazwą
Młodzieżowa Akcja Multimedialna, dostępnego pod adresem mam.media.pl, którego
właścicielem jest Organizator.
W ramach Qmam System tworzone są multimedialne gazety internetowe, zwane dalej
„Qmamami”, przygotowywane cyklicznie przez zespoły redakcyjne, których
opiekunowie są uczestnikami Qmam System, częściej niż raz do roku. W ramach Qmam
System tworzone mogą być także internetowe gazetki warsztatowe zwane dalej
„Qmamami Warsztatowymi” przygotowywane przez zespoły osób fizycznych, z
których przynajmniej jedna musi być uczestnikiem Qmam System. Założenie Qmamu
albo Qmamu Warsztatowego jest możliwe wyłącznie dla zarejestrowanych, zgodnie z
niniejszym Regulaminem uczestników Qmam System.
Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
CELE QMAM SYSTEM

Celem Qmam System jest dostarczenie narzędzi edukacyjnych, umożliwiających
popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej praktycznych aspektów pracy
dziennikarza oraz organizacji pracy gazety, rozwijanie umiejętności opisywania świata, jak
również stworzenie warunków do zdobywania doświadczeń w pracy zespołowej. Uczestnicy
Qmam System zgadzają się korzystać z Qmam System wyłącznie dla realizacji wyżej
określonych celów.
III

UCZESTNICY QMAM SYSTEM

1. Uczestnikiem Qmam System sprawującym opiekę nad Qmamem może być wyłącznie
pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
obywatelstwo polskie i nie pozbawiona praw publicznych, natomiast uczestnikiem Qmam
System dla Qmamu Warsztatowego może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca
przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie i nie
pozbawiona praw publicznych, zwana dalej „Uczestnikiem”.
2. Każdy Uczestnik Qmam System organizować będzie zespół współtworzący z nim
założony Qmam albo Qmam Warsztatowy z udziałem w szczególności osób
niepełnoletnich pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, w tym uczniów gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych mających siedzibę na terytorium
Polski, jak również innych osób pełnoletnich, pobierających naukę na terytorium Polski.
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3. Każdy Uczestnik Qmam System dokładać będzie jak najwyższej staranności, aby
zapewnić optymalny i aktywny udział młodzieży w tworzeniu Qmamu albo Qmamu
Warsztatowego, zgodnie z celem edukacyjnym Qmam System.

IV

REJESTRACJA UDZIAŁU W QMAM SYSTEM

1.

Przystąpienie i uczestnictwo w Qmam System jest możliwe po zarejestrowaniu się przez
Uczestnika i założeniu Qmamu albo Qmamu Warsztatowego. Uczestnik, poza innymi
zadaniami określonymi w niniejszym Regulaminie – będzie osobą, z którą kontaktować
będzie się Organizator we wszystkich sprawach organizacyjno-informatycznotechnicznych związanych z udziałem w Qmam System i tworzeniem Qmamu albo
Qmamu Warsztatowego przez Uczestnika i jego redakcję.
Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu
oraz Polityką Prywatności Organizatora oraz wypełnić formularz rejestracyjny
Uczestnika. Zakreślenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym obok
formułki „Akceptuję warunki i zasady Regulaminu uczestnictwa w Qmam System –
Internetowych Warsztatach Dziennikarskich i Polityki Prywatności”, umieszczonej na
stronach serwisu mam.media.pl oznacza, że dany Uczestnik zapoznał się i akceptuje
postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zobowiązuje się do
przestrzegania Regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia udział w Qmam System oraz
zakładanie Qmamów albo Qmamów Warsztatowych przez danego Uczestnika. Ponadto
w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego Uczestnik powinien dokonać
wyboru loginu i hasła, którymi posługiwać się będzie po uzyskaniu rejestracji w
związku z jego udziałem w Qmam System. Prawidłowo wypełniony formularz
rejestracyjny powinien zostać przesłany za pośrednictwem serwisu mam.media.pl w
celu dokonania rejestracji danego Uczestnika.
Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy Qmamu albo Qmamu Warsztatowego,
zamieszczony na stronach serwisu mam.media.pl, w którym w szczególności podaje
nazwę danego Qmamu albo Qmamu Warsztatowego, telefon kontaktowy i adres e-mail
w celu zgłoszenia danego Qmamu albo Qmamu Warsztatowego do udziału w Qmam
System, dane dotyczące Wydawcy w przypadku Qmamu (w tym imię, nazwisko, adres
zamieszkania).
Formularze zgłoszeniowe lub rejestracyjne wypełnione nieprawidłowo lub
niekompletnie nie podlegają rejestracji.
Uczestnik oświadcza, iż podane przez niego dane na formularzu zgłoszeniowym lub
odpowiednio rejestracyjnym są dokładne, kompletne i zgodne z prawdą. Uczestnik
powinien uaktualniać dane w przypadku jakiejkolwiek zmiany.
Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego przez Uczestnika, po
dokonaniu jego rejestracji – zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu - w systemie
informatycznym Organizatora jest równoznaczne z zawarciem umowy o zapewnienie
przez Organizatora dostępu do zawartości i narzędzi serwisu mam.media.pl i świadczeń
objętych niniejszym Regulaminem.
Rejestracja udziału w Qmam System może nastąpić w dowolnym czasie w okresie, w
którym działa Qmam System. Założenie Qmamu albo Qmamu Warsztatowego przez
Uczestnika może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od rejestracji Uczestnika w Qmam
System.
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8.

Po dokonaniu rejestracji danego Uczestnika udostępniany jest link aktywacyjny dostępu
do serwisu mam.media.pl umożliwiający pracę przy tworzeniu Qmamu albo Qmamu
Warsztatowego. Po dokonaniu rejestracji danego Qmamu albo Qmamu Warsztatowego,
Organizator automatycznie nadaje identyfikator takiemu Qmamowi albo Qmamowi
Warsztatowemu, który widoczny jest po zalogowaniu się Uczestnika do Qmam System.

V

WARUNKI UDZIAŁU W QMAM SYSTEM

1.

Uczestnik staje się w momencie rejestracji swojego Qmamu jednocześnie Redaktorem
Qmamu. Uczestnik staje się w momencie rejestracji swojego Qmamu Warsztatowego
jednocześnie Osobą Prowadzącą Qmam Warsztatowy. Uczestnik według własnego
uznania tworzy zespół współtworzący z nim Qmam albo Qmam Warsztatowy, z
uwzględnieniem edukacyjnych celów Qmam System. Uczestnik ponosi
odpowiedzialność za działania i treści zamieszczane przez inne osoby w założonym
przez niego Qmamie albo Qmamie Warsztatowym. Uczestnik rozdziela i zmienia
funkcje w ramach zespołu tworzącego dany Qmam albo Qmam Warsztatowy i
przydziela odpowiednie do sprawowanych funkcji prawa dostępu wraz z uprawnieniami
redaktora prowadzącego Qmam albo Qmam Warsztatowy dla poszczególnych członków
zespołu, przy czym w gazetkach szkolnych i innych gazetkach, gdzie udział osób
niepełnoletnich jest przeważający, funkcja redaktora prowadzącego Qmam będzie
powierzana osobom niepełnoletnim. Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu określa
prawa dostępu, zasady, uprawnienia i zakres czynności przypisanych do poszczególnych
sprawowanych funkcji w ramach Qmamu albo Qmamu Warsztatowego.
Jakiekolwiek loginy i hasła udostępnione Uczestnikowi, powinny być chronione przed
dostępem osób nie upoważnionych. Uczestnik nie ma prawa przekazywać swojego
osobistego loginu i hasła osobom trzecim. Jakiekolwiek użycie loginu i hasła Uczestnika
przez osobę nieuprawnioną – znane Uczestnikowi powinno być bezzwłocznie zgłaszane
Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora. Uczestnik
ma prawo tworzyć loginy z ograniczonym dostępem do Omamu albo Qmamu
Warsztatowego, umożliwiające edytowanie treści Qmamu albo Qmamu Warsztatowego.
Warunki korzystania z narzędzi edytorskich dostępnych na stronach serwisu
mam.media.pl, wykorzystywanych do tworzenia Qmamów albo Qmamów
Warsztatowych, zwanych dalej: „Generatorem Qmamu” określone są w pkt VI poniżej.
Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza akceptację warunków korzystania z
Generatora Qmam.
Uczestnik oświadcza, że w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów zamieszczanych w
serwisie mam.media.pl w związku z jego udziałem w Qmam System, w szczególności
zdjęć, skanów, grafiki, rysunków, kolaży, artykułów, reportaży, sprawozdań, publikacji
i innych – co do których jako autora będzie wskazywać siebie lub inną osobę, której
utwory zamieszczone będą w Qmamie albo Qmamie Warsztatowym osobiście przez
Uczestnika lub z jego upoważnienia :
a) przysługiwać będą mu wszelkie, niczym nieograniczone prawa autorskie lub – w
odniesieniu do utworów, których nie będzie autorem – zezwolenie na
zamieszczenie utworu w Qmamie albo Qmamie Warsztatowym i
rozpowszechnianie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jak
również na udzielenie Organizatorowi zezwolenia, o którym mowa w pkt. 7
poniżej,
b) przysługiwać będą mu wszelkie konieczne prawa do ich publikacji i
rozpowszechniania w Internecie,
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c)

5.

6.

7.

posiadać będzie zgody osób, których wizerunki uwidoczniane będą na takich
materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunków – jeżeli będą one wymagane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z serwisu mam.media.pl, uczestniczenia w
Qmam System, transmisji i dystrybucji materiałów w sposób zgodny z obowiązującymi
w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami
niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego obowiązującymi w
Internecie, a w szczególności do:
a) nie popełniania przestępstw lub wykroczeń,
b) nie używania nazw i wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z
dobrymi obyczajami,
c) nie zamieszczania i rozpowszechniania treści i materiałów, które naruszają
prawa osób trzecich lub wizerunek, w tym w szczególności dotyczy to zdjęć i
materiałów pornograficznych, gloryfikujących przemoc, nakłaniających do
popełnienia przestępstwa, czy o treściach podburzających lub zniesławiających,
d) nie podejmowania działań naruszających prawa innych Uczestników lub
jakichkolwiek innych osób trzecich, w tym w szczególności praw własności
intelektualnej,
e) nie kierowania do innych osób treści zniesławiających, obraźliwych czy w inny
sposób naruszających dobra osobiste innych osób,
f)
nie nawoływania lub podżegania do popełnienia przestępstw lub wykroczeń,
g) nie umieszczania materiałów dostępnych jedynie dla wybranych użytkowników
(np. zabezpieczonych hasłem),
h) nie wysyłania nie zamówionej korespondencji (spam) za pośrednictwem serwisu
mam.media.pl,
i)
nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępu innych
Uczestników Qmam System.
Uczestnik zobowiązuje się nie zamieszczać lub nie dopuszczać do zamieszczania
jakichkolwiek treści i materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym w
serwisie mam.media.pl w związku z udziałem w Qmam System. Zabronione jest
również prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej za pośrednictwem serwisu
mam.media.pl.
Każdy Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z utworów
stworzonych przez niego lub współtworzonych z inną osobą lub utworów
zamieszczanych przez Uczestnika lub z jego upoważnienia w Qmamie albo Qmamie
Warsztatowym, których Uczestnik nie jest autorem bądź współautorem, jak również do
całości Qmamów albo Qmamów Warsztatowych stworzonych lub współtworzonych
przez Uczestnika na wszystkich znanych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w
szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej- publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
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9.
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Postanowienia pkt. 7 powyżej stosuje się odpowiednio do poszczególnych części
utworów, bez względu na stopień ukończenia utworu/utworów, jak również bez
względu na to, czy utwór lub jego fragmenty nie są autorstwa Uczestnika bądź zostały
stworzone przez Uczestnika samodzielnie czy współtworzone z inną osobą, jak również
bez względu na fakt, czy Uczestnik zamieścił je w serwisie mam.media.pl osobiście czy
za pośrednictwem osoby, upoważnionej zgodnie z pkt. 1 i 2 powyżej.
Przedmiotowa licencja, o której mowa w pkt 7 powyżej, zostaje udzielona nieodpłatnie
na czas nieoznaczony, z prawem udzielania sublicencji.
Uczestnik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści i
materiały zamieszczane przez niego lub z jego upoważnienia w serwisie mam.media.pl,
w tym w założonych przez niego Qmamach albo Qmamach Warsztatowych, w
szczególności z tytułu naruszenia wszelkich praw autorskich, praw pokrewnych, praw
do wizerunku oraz dóbr osobistych. Uczestnik ponosi również odpowiedzialność za
posiadanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń koniecznych do zamieszczania
utworów, których nie jest autorem w serwisie mam.media.pl oraz do udzielania
Organizatorowi zezwolenia, o którym mowa w pkt. 7.

VI

WARUNKI KORZYSTANIA Z GENERATORA QMAM

1.

Generator Qmam składa się z komponentów umożliwiających tworzenie
poszczególnych elementów Qmamu albo Qmamu Warsztatowego, powiązanie tych
elementów w całość stanowiącą poszczególne wydanie Qmamu albo Qmamu
Warsztatowego, jak również opublikowanie Qmamu w serwisie mam.media.pl albo
udostępnienie Qmamu Warsztatowego dla celów edukacyjnych przez system logowania
w serwisie mam.media.pl dla osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności
praktycznych w zakresie tworzenia i redagowania gazetek.
Uczestnik może korzystać z Generatora Qmamu w ramach posiadanych przez ten
Generator funkcjonalności, w szczególności Uczestnik nie może wprowadzać zmian w
Generatorze lub jego poszczególnych częściach, które nie są przewidziane w ramach
funkcjonalności Generatora Qmamu.
Uczestnik nie może korzystać z Generatora Qmamu w celach innych niż tworzenie
Qmamu albo Qmamu Warsztatowego, w szczególności Generator Qmamu nie może być
wykorzystywany w jakiejkolwiek działalności komercyjnej.
Uczestnik może upoważnić do korzystania z Generatora Qmamu w jego imieniu osoby
współtworzące z Uczestnikiem Qmam albo Qmam Warsztatowy, zgodnie z niniejszym
Regulaminem. Osoby współtworzące z Uczestnikiem Qmam albo Qmam Warsztatowy
korzystają z Generatora Qmamu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Generator Qmamu jest udostępniany w takiej postaci, w jakiej został przygotowany
(„AS IS”). Organizator nie gwarantuje, że funkcje zawarte w Generatorze Qmamu
spełniają wymagania Uczestnika, ani że Generator Qmamu będzie działał w sposób
nieprzerwany i bezbłędny. Za korzystanie z Generatora Qmamu, jak również za jego
używanie i uzyskane wyniki ponosi odpowiedzialność użytkownik Generatora Qmamu.
Uczestnik oraz członek zespołu Uczestnika korzysta z Generatora Qmamu wyłącznie na
własne ryzyko. W żadnym wypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności
względem Uczestnika lub członka zespołu Uczestnika za nieprawidłowe wykorzystanie
lub poleganie na Generatorze Qmamu, w tym jakiejkolwiek szkody lub straty
poniesione przez Uczestnika lub członka zespołu Uczestnika.
Jakiekolwiek problemy lub uwagi dotyczące działania Generatora Qmamu należy
zgłaszać na adres qmam@nowemedia.info.
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VII WARUNKI WYDAWANIA QMAMU/ WARUNKI UDOSTĘPNIANIA QMAMU
WARSZTATOWEGO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Każde pierwsze wydanie Qmamu może być – bez spełniania wymagań określonych w
ust. 2 - opublikowane w serwisie mam.media.pl (tj. widoczne on-line dla innych
uczestników Qmam System oraz dla pozostałych użytkowników serwisu
mam.media.pl).
Począwszy od drugiego wydania Organizator udostępni możliwość publikacji Qmamu
w serwisie mam.media.pl po przekazaniu przez Uczestnika kopii wniosku o rejestrację
tytułu Qmamu w rejestrze dzienników i czasopism oraz:
a)
postanowienia sądu o zarejestrowaniu Qmamu w rejestrze dzienników i
czasopism albo
b)
oświadczenia Uczestnika, że w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o rejestrację
sąd nie wydał postanowienia o zarejestrowaniu lub odmowie rejestracji.
Oświadczenie będzie złożone według wzoru udostępnionego przez Organizatora.
c)
jeżeli wydawcą nie jest Uczestnik - dane wydawcy i oświadczenie wydawcy
dotyczące akceptacji niniejszego Regulaminu oraz przystąpienia do Qmam
System według wzoru udostępnionego przez Organizatora.
W przypadku gdy Qmam jest opublikowany w serwisie mam.media.pl na podstawie
dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit b) Uczestnik ma obowiązek przekazać
Organizatorowi kopię postanowienia sądu o rejestracji lub odmowie rejestracji Qmamu
niezwłocznie po otrzymaniu takiego postanowienia z sądu.
Organizator ma prawo w każdym czasie zażądać od Uczestnika przedłożenia
odpowiednich oświadczeń i dokumentów poświadczających, że nie zmieniły się dane
objęte wnioskiem o rejestrację lub - w przypadku zmiany tych danych – zostały
dokonane odpowiednie zawiadomienia do rejestru dzienników i czasopism.
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt 3 i 4 powyżej, Organizator
ma prawo wstrzymać udostępnianie Qmamu w serwisie mam.media.pl do czasu
przedłożenia odpowiednich dokumentów.
Począwszy od drugiego wydania Qmam stworzony przez danego Uczestnika w ramach
Qmam System do momentu spełnienia warunków, o których mowa w pkt 2 będzie
widoczny tylko dla Uczestnika, który go stworzył oraz dla osób współpracujących z
nim przy tworzeniu Qmamu, upoważnionych zgodnie z postanowieniami części V pkt 1
i 2.
Do wydawania Qmamu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa
prasowego. Uczestnik i osoby współpracujące z nim przy tworzeniu Qmamu,
upoważnione zgodnie z postanowieniami części V pkt 1 i 2 ponoszą odpowiedzialność
za ich nie przestrzeganie, w tym każdy Uczestnik musi spełniać wszystkie wymogi
prawne wynikające z prawa prasowego dotyczące redaktora naczelnego.
Qmam nie może być wydawany w ramach działalności gospodarczej.
Każdy Qmam Warsztatowy może być udostępniony w serwisie mam.media.pl (tj.
widoczny on-line dla innych uczestników Qmam System oraz dla pozostałych
użytkowników serwisu mam.media.pl wyłącznie dla celów edukacyjnych dla osób
zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie tworzenia
i redagowania gazetek warsztatowych) po zalogowaniu się do danego Qmamu
Warsztatowego w serwisie mam.media.pl i pod warunkiem wcześniejszego wypełnienia
testu etycznego i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz złożenia deklaracji
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VIII POZOSTAŁE WARUNKI UCZESTNICTWA W QMAM SYSTEM
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Uczestnictwo w Qmam System jest bezpłatne. Zapewnienie możliwości korzystania z
Qmam System stanowi realizację celów statutowych Organizatora.
Organizator informuje, że serwis mam.media.pl zawiera chronione prawem autorskim
dokumenty, znaki towarowe oraz inne materiały zamieszczane przez Organizatora, w
szczególności teksty, artykuły, opracowania, zdjęcia, szablony, grafikę.
Korzystanie z Qmam System udostępnianego na podstawie niniejszego Regulaminu nie
oznacza nabycia przez Uczestnika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do
utworów zawartych i zamieszczanych przez Organizatora w serwisie mam.media.pl.
Uczestnik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w
przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).
Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stały i nieprzerwany dostęp i
możliwość korzystania z zawartości i narzędzi serwisu mam.media.pl na podstawie
niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego zaprzestania zapewniania dostępu
i możliwości korzystania z zawartości i narzędzi serwisu mam.media.pl ze względu na
czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu internetowego,
mogących powodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystanie z serwisu. Terminy
prac i przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie internetowej
mam.media.pl przed rozpoczęciem prac.
W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu
teleinformatycznego, Organizator ma prawo do czasowego zaprzestania lub
ograniczenia zapewniania dostępu i możliwości korzystania z zawartości i narzędzi
serwisu mam.media.pl, bez wcześniejszego powiadomienia, i przeprowadzenia prac
konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu
teleinformatycznego.
Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Organizatora przez
użytkownika serwisu mam.media.pl treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych
Organizatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział
w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub
niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator ma prawo zablokować udział poszczególnego Uczestnika w Qmam System,
jeżeli poweźmie jakąkolwiek wiadomość, że udział danego Uczestnika jest niezgodny z
niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa lub grozi taką
niezgodnością. Zastosowanie blokady nie wymaga podania uzasadnienia przez
Organizatora, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
Zablokowanie udziału Uczestnika w Qmam System jest równoznaczne z
zablokowaniem dostępu do Qmamu albo Qmamu Warsztatowego założonego przez
danego Uczestnika. Rodzaje i zakres blokad stosowanych przez Organizatora opisane są
w części IX.
Organizator ma prawo usunąć jakiekolwiek treści lub materiał zamieszczany przez
Uczestnika osobiście lub z jego upoważnienia w serwisie mam.media.pl w związku z
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10.

IX

jego udziałem w Qmam System, w przypadku powzięcia przez Organizatora
jakiejkolwiek wiadomości o zamieszczeniu takich treści lub materiałów, jeżeli ich
zamieszczenie będzie niezgodne z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi
przepisami prawa, lub będzie naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich lub grozić
będzie taką niezgodnością lub naruszeniem. Usunięcie treści lub materiału nie wymaga
uzasadnienia ze strony Organizatora, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z
tego tytułu.
Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do zawartości serwisu
mam.media.pl dla poszczególnego Uczestnika lub wszystkich Uczestników i
zakończenia ich udziału w Qmam System – w każdym czasie, bez podania przyczyny i
bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu względem
zarejestrowanych Uczestników. W takim przypadku wszystkie treści i materiały
zamieszczane i przechowane przez Uczestników – w związku z ich udziałem w Qmam
System – na stronach serwisu mam.media.pl zostaną przez Organizatora usunięte.
Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do sytuacji, kiedy następuje
rozwiązanie poszczególnego Qmamu albo Qmamu Warsztatowego.
BLOKOWANIE I ARCHIWIZACJA

1. Organizator może zablokować całe konto Uczestnika lub członka zespołu stworzonego
przez Uczestnika lub też cały Qmam albo Qmam Warsztatowy. Jest to stan, pozwalający
na tymczasowe zawieszenie w celu wyjaśnienia nieprawidłowości (nie przestrzeganie
regulaminu, niedopełnienie formalności itd.) Konto i Qmam albo Qmam Warsztatowy
Organizator może odblokować:
a. blokowanie Qmamu albo Qmamu Warsztatowego – zablokowanie Qmama
powoduje, że zablokowane zostaną wszystkie wydania i konta redakcji tego
Qmamu. Wszystkie wydania automatycznie dla każdego przestają być
widoczne on-line w serwisie mam.media.pl, nikt z członków zespołu
redakcyjnego Uczestnika nie ma dostępu do swojego konta, co za tym idzie nie
ma dostępu do żadnego wydania. (nie może ich usunąć/edytować).
Zablokowane zostaje również całe forum tego Qmama. Możliwość ta będzie
wykorzystywana szczególnie w przypadku jawnego naruszenia Regulaminu
(np. publikowanie niedozwolonych treści ). Zablokowany Qmam, wydania i
konta stają się materiałem dowodowym dla organów ścigania.
b. blokowanie poszczególnych wydań Qmamu albo Qmamu Warsztatowego zablokowane wydanie automatycznie dla każdego przestaje być widoczne online w serwisie mam.media.pl, zablokowana zostaje możliwość jego edycji/
kasowania. Za pomocą np. systemu komunikatów, lub poczty Organizator
może skontaktować się z redakcją i wyjaśnić dlaczego zablokował wydanie.
Istnieje możliwość edycji takiego wydania. W tym celu Organizator musi
odblokować wydanie, redakcja powinna je poprawić/ zmienić i jeszcze raz
opublikować (wydanie zachowuje swój pierwotny numer). Zablokowane
wydania po 30 dniach zostają automatycznie zarchiwizowane i usunięte z
serwisu.
c. blokowanie kont członków zespołu Uczestnika – członek zespołu Uczestnika,
któremu zostało zablokowane konto nie może zalogować się do serwisu. Po
zablokowaniu konta członka zespołu Uczestnika do Uczestnika zostaje
wysłany automatyczny e-mail (na adres podany podczas rejestracji)
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informujący o naruszeniu regulaminu i zablokowaniu konta. Członek zespołu
danego Uczestnika, ponieważ nie może się zalogować, nie ma dostępu do
Qmamu albo Qmamu Warsztatowego. Uczestnik może skontaktować się z
Organizatorem i poprosić o odblokowanie konta członka zespołu danego
Uczestnika. Zablokowane konta zostają automatycznie usunięte z serwisu po
30 dniach.
d. blokowanie konta Uczestnika (Redaktora Qmama albo Osoby Prowadzącej) wydanie może opublikować albo udostępnić jedynie Uczestnik - Redaktor
Qmama albo Osoba Prowadząca. Jeżeli jego konto zostanie zablokowane
redakcja albo zespół nie może opublikować żadnego wydania. W panelu
zarządzającym serwisem Organizator może zmienić uprawnienia konta
redaktora qmama albo osoby prowadzącej i nadać takie uprawnienia innemu
kontu. Jeżeli redaktorem qmama ma zostać osoba, która nie posiada konta
przypisanego do redakcji albo zespołu wtedy zastępca redaktora qmama albo
osoby prowadzącej powinien dodać taką osobę do redakcji albo zespołu (nadać
jej uprawnienie: redaktor lub prowadzący) i zwrócić się z prośbą do
Organizatora, aby Organizator nadał jej uprawnienia redaktora qmama albo
osoby prowadzącej. Organizator ma prawo zweryfikować dane osobowe osoby
wyznaczonej na nowego redaktora qmama albo osoby prowadzącej i po
weryfikacji nadać uprawnienia.

2. Organizator decyduje o usunięciu Qmama albo Qmama Warsztatowego. Qmamy nie są
usuwane automatycznie.
a. Usunięcie Qmamu albo Qmamu Warsztatowego – usunięte zostają wszystkie
wydania i konta redakcji łącznie z kontem redaktora qmama. Usunięte zostaje
również forum tej redakcji.
b. Usunięcie poszczególnych wydań Qmamu albo Qmamu Warsztatowego –
Organizator nie usuwa pojedynczych wydań. Kontrowersyjne wydania
Organizator blokuje. Wydanie może usunąć redakcja albo zespół. Usunięcie
wydania nie usuwa artykułów ani zdjęć.
c. Usuwanie artykułów, zdjęć - artykuły/zdjęcia usuwa jedynie redakcja. W
przypadku artykułów/zdjęć budzących wątpliwości Organizator blokuje całe
wydanie Qmamu albo Qmamu Warsztatowego zawierającego taki
artykuł/zdjęcie, nie ingerując w treści pojedynczych artykułów/zdjęć.
d. Usunięcie konta Uczestnika (Redaktora Qmama albo Osoby Prowadzącej) –
stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1 lit d. dotyczące procedury
blokowania konta Uczestnika (Redaktora Qmama albo Osoby Prowadzącej)
e. Usuwanie kont członków zespołu danego Uczestnika – członek zespołu
Uczestnika traci dostęp do konta, usuwane z serwera zostają również foldery
„ulubione”. Usunięcie konta nie usuwa artykułów/zdjęć tego autora. Nie są
usuwane posty tego członka zespołu Uczestnika.
3. Z serwisu mam.media.pl automatycznie usuwane są:
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a. Konto założone nie potwierdzone- tj. konto, które użytkownik założył, ale nie
potwierdził linka aktywacyjnego wysłanego na podany przy rejestracji adres
e-mail. Takie konto zostaje automatycznie usunięte z serwisu po 7 dniach.
b. Konta puste, na których nie ma ruchu. Za konta puste uznawane są konta bez
zespołu redakcyjnego.
c. Konto, na które Uczestnik nie logował się przez okres 1 roku zostaje
automatycznie usunięte z serwisu. Miesiąc przed usunięciem do Uczestnika
zostaje wysłany e-mail informujący o nie aktywności i usunięciu. Usunięty
login zostaje zwolniony i można ponownie założyć konto z takim loginem w
serwisie.
4. W serwisie archiwizowane są opublikowane wydania Qmamu albo Qmamu
Warsztatowego jako całość, czyli artykuły i zdjęcia, dane o wydawcy. Nie
archiwizowane są artykuły nie opublikowane, wydania nie opublikowane, zdjęcia,
konta.
X

REZYGNACJA/ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W QMAM SYSTEM

1.

Zarejestrowany Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Qmam
System. W tym celu powinien wysłać oświadczenie o rezygnacji z udziału w Qmam
System pisząc na adres kontakt@nowemedia.info.
W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Qmam System, Qmam założony przez
danego Uczestnika ulegnie automatycznemu rozwiązaniu przez Organizatora – chyba,
że jednocześnie z rezygnacją Uczestnika inna pełnoletnia osoba fizyczna, zostanie
zarejestrowana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jako nowy
Uczestnik i przejmie prowadzenie danego Qmamu lub inny Uczestnik Qmam System
przejmie prowadzenie danego Qmamu. Przypisanie Qmamu innemu Uczestnikowi
wymaga zgody rezygnującego Uczestnika.
W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Qmam System, Qmam Warsztatowy
założony przez danego Uczestnika ulegnie automatycznemu rozwiązaniu przez
Organizatora – chyba, że jednocześnie z rezygnacją Uczestnika inna osoba fizyczna
posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zostanie
zarejestrowana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jako nowy
Uczestnik i przejmie prowadzenie danego Qmamu Warsztatowego lub inny Uczestnik
Qmam System przejmie prowadzenie danego Qmamu Warsztatowego. Przypisanie
Qmamu Warsztatowego innemu Uczestnikowi wymaga zgody rezygnującego
Uczestnika.
W przypadku rezygnacji z udziału w Qmam System Uczestnika, będącego wydawcą
danego Qmamu, dany Qmam ulegnie automatycznemu rozwiązaniu przez Organizatora
– chyba, że jednocześnie z rezygnacją wydawcy inna pełnoletnia osoba fizyczna,
zostanie zarejestrowana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jako nowy
Uczestnik, będący wydawcą i przejmie prowadzenie danego Qmamu lub inny Uczestnik
Qmam System zgodzi się zostać wydawcą i przejmie prowadzenie danego Qmamu.
Przypisanie Qmamu innemu Uczestnikowi wydawcy wymaga zgody rezygnującego
Uczestnika – wydawcy. Postanowienia części VII pkt. 2 lit c), pkt 4 i 5 stosuje się
odpowiednio.
Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Qmam System ponosi odpowiedzialność za
szkody wyrządzone przez Uczestnika lub przez osobę, upoważnioną zgodnie z
postanowieniami części V pkt. 1 i 2 powyżej, w związku z tworzeniem Qmamu albo
Qmamu Warsztatowego lub udziałem w Qmam System, wynikające z przyczyn, które
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3.

4.

5.
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powstały lub istniały w okresie, kiedy Uczestnik brał udział w Qmam System, nawet
jeżeli szkoda wynikła po rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Qmam System.
XI

WYMAGANIA TECHNICZNE, ZAGROŻENIA ZWIĄZANE KORZYSTANIEM
Z SIECI INTERNET

1.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z zawartości i
narzędzi serwisu mam.media.pl obejmują:
a) komputer osobisty lub inny kompatybilny;
b) dostęp do sieci Internet;
c) konto e-mail;
d) dostęp do witryn www – poprawnie skonfigurowana przeglądarka.
Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania
od wskazanych powyżej może prowadzić do braku możliwości korzystania z zawartości
i narzędzi przedmiotowego serwisu.
Korzystanie przez zarejestrowanego użytkownika z zawartości i narzędzi serwisu
mam.media.pl na podstawie Regulaminu nie wiąże się dla użytkownika ze szczególnymi
zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną,
poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci
teleinformatycznej.

2.

3.

XII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) prawdziwość zamieszczanych przez Uczestników i ich zespołów treści i
materiałów w serwisie mam.media.pl w związku z ich udziałem w Qmam System;
b) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania
przez zarejestrowanego Uczestnika z zawartości i narzędzi serwisu mam.media.pl
w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
c) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania
przez zarejestrowanego Uczestnika nieprawdziwych danych na formularzu
zgłoszeniowym lub rejestracyjnym;
d) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, upoważnionym przez
Uczestnika zgodnie z postanowieniami części V pkt. 1 i 2, powstałe w wyniku lub
w związku z korzystaniem z serwisu mam.media.pl
e) utratę przez zarejestrowanego Uczestnika danych spowodowanych działaniem
czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania itp.) lub też
innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora (działanie osób trzecich);
f) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości w zapewnianiu dostępu i możliwości
korzystania z zawartości i narzędzi serwisu mam.media.pl, będące następstwem
okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa,
działania i zaniechania osób trzecich);
g) funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której Uczestnicy rejestrują się i
uczestniczą w Qmam System, jak również za pośrednictwem, której Organizator
kontaktuje się z Uczestnikami;
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h) przerwy w zapewnianiu dostępu i możliwości korzystania z zawartości i narzędzi
serwisu mam.media.pl wynikające z awarii lub wadliwego funkcjonowania
systemów teleinformatycznych pozostających poza jego wpływem;
i) jakąkolwiek utratę danych Uczestnika lub wyników pracy i utworów powstałych
w ramach Qmam System, powstałą w wyniku przerw w świadczeniu usług lub
zakończenia usług;
j) niemożność dostępu lub brak możliwości korzystania z zawartości i narzędzi
serwisu mam.media.pl z powodu utraty danych zarejestrowanego Uczestnika
spowodowanej
awarią
lub
wadliwym
funkcjonowaniem
systemu
teleinformatycznego;
k) szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu
urządzenia odbiorczego zarejestrowanego Uczestnika;
l) szkody i straty poniesione przez zarejestrowanego Uczestnika będące następstwem
zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, w szczególności działania
wirusów komputerowych i włamania do systemu komputerowego.
XIII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.

3.

Dane osobowe zarejestrowanego Uczestnika w zakresie podanym na formularzu
rejestracyjnym, przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w Qmam
System, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 962). Przez
zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę w postaci
elektronicznej na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i na zasadach
określonych w Regulaminie.
Dane osobowe zarejestrowani Uczestnicy podają dobrowolnie, z zastrzeżeniem, iż dane
te będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby ich udziału w Qmam
System, a zarejestrowanym Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do nich, ich
zmiany oraz żądania zaprzestania przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 962).
Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Nowe Media z siedzibą w
Bieniewicach, przy ulicy Gwiaździstej 41, 05-870 Błonie, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308612, adres
poczty elektronicznej kontak@nowemedia.pl, na cele związane z udziałem w Qmam
System, organizowanym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

XIV TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.

2.
3.

Zarejestrowany Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących
udziału w Qmam System. W szczególności reklamacje mogą być składane z tytułu
braku lub nienależytego dostępu do zawartości serwisu mam.media.pl z przyczyn
leżących po stronie Organizatora.
Reklamację rozpatruje Organizator.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
a) imię i nazwisko zarejestrowanego Uczestnika;
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4.
5.
6.

7.

8.
9.

b) nadany przez Organizatora identyfikator Qmam albo Qmam Warsztatowego,
tworzonego przez Uczestnika, którego dotyczy reklamacja;
c) przedmiot reklamacji;
d) okoliczności uzasadniające reklamację;
e) adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana decyzja Organizatora
dotycząca reklamacji.
Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@nowemedia.info.
Reklamacje można wnieść w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia, w którym
zaistniało zdarzenie będące podstawą reklamacji. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia
reklamacji powoduje utratę przez zarejestrowanego Uczestnika prawa do reklamacji.
Organizator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni
roboczych od ich otrzymania od zarejestrowanego Uczestnika. Organizator zawiadomi o
swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zarejestrowanego Uczestnika
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji.
W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie
zostać uznana.
Wszelkie problemy techniczne oraz uwagi dotyczące składania formularza
zgłoszeniowego mogą być zgłaszane przez użytkowników na adres
kontakt@nowemedia.info.

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.
5.

Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia go na stronach internetowych serwisu
mam.media.pl.
Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z przyczyn
techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.
Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w serwisie
mam.media.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez zarejestrowanego
Uczestnika. W terminie 14 dni od udostępnienia zmienionego Regulaminu zarejestrowany Uczestnik może odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu –
poprzez wysłanie stosownej informacji o braku akceptacji - w formie wiadomości email na adres Organizatora (decyduje data i godzina otrzymania przez system
informatyczny Organizatora). Brak akceptacji zmienionego Regulaminu przez
zarejestrowanego Uczestnika jest równoznaczny z automatycznym zakończeniem
udziału takiego Uczestnika w Qmam System. Postanowienia części IX stosuje się
odpowiednio.
Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu
jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze
zm.).
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