REGULAMIN SERWISU MYVIMU
1. Wstęp
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z serwisu
internetowego MyViMu ("Serwis", "MyViMu", "Wirtualne Muzeum") znajdującego się pod
adresem internetowym myvimu.com.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu ("Użytkownik",
"Kustosz"), a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela Serwisu
("Administrator", "Właściciel serwisu") jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
Każdy potencjalny Użytkownik w momencie rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią
Regulaminu. Aby korzystać z Serwisu należy zaakceptować wszystkie jego postanowienia.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku

2. Definicje
Administrator, Właściciel Serwisu - Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym usługę
udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników jest MyViMu Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdyni, przy ul. Wioślarskiej 16, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN. REGON:
220576994, NIP: 9581588079, KRS: 0000302482.
Serwis, MyViMu, Wirtualne Muzeum – serwis internetowy znajdujący się pod adresem
internetowym myvimu.com. Celem serwisu jest udostępnianie Użytkownikom platformy
umożliwiającej prezentowanie swoich zbiorów
Użytkownik, Kustosz – zarejestrowana i zalogowana osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność
do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
korzystająca z Serwisu na podstawie Regulaminu.
Muzeum Użytkownika – zbiór wszystkich Eksponatów danego Kustosza oraz innych dobrowolnie
udostępnionych przez niego danych, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy Serwisu.
Eksponat – reprezentacja przedmiotu z kolekcji Użytkownika, składająca się z opisu oraz
przedstawiających go zdjęć, do których publikacji Użytkownik posiada wszelkie niezbędne
uprawnienia i zgody.
Konto – identyfikowane unikalnym w skali Serwisu loginem, udostępnione Użytkownikowi
miejsce w Serwisie, w którym może on zarządzać swoim Muzeum, wprowadzać dane, a także
prowadzić wszelkie operacje dostępne w ramach Serwisu.

3. Rejestracja
1. Do procesu rejestracji może przystąpić każdy pełnoletni użytkownik sieci Internet, po uprzednim
zapoznaniu się z Regulaminem. Rejestracja polega na wypełnieniu stosownego formularza

znajdującego się na odpowiedniej stronie WWW Serwisu. Wypełniając i przekazując za
pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik:
•
•
•
•

akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez zawartych w formularzu danych, w
takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu,
potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych
wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres
e-mail komunikatów systemowych w takim zakresie, w jakim korzysta z oferowanych przez
Serwis usług.

4. Polityka prywatności
1. Dane osobowe pobierane od użytkownika
1. Korzystając z serwisu, jego użytkownik pozostaje anonimowy tak długo, jak sobie tego
życzy.
2. Podanie danych osobowych następuje w przypadku dokonania rejestracji. Rejestracja jest
niezbędna do korzystania z wszystkich usług dostępnych w ramach serwisu.
3. Podczas rejestracji należy podać następujące dane: login (nazwa użytkownika), hasło oraz
adres e-mail. Dodatkowo podać można swoją datę urodzenia.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do rejestracji w serwisie.
2. Dane zbierane automatycznie przez system
1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony serwisu automatycznie zbierane są
dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ
przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies
(„ciasteczka”), usługę Google Analytics, serwisy społecznościowe
2. Prawidłowa obsługa strony myvimu.com wymaga włączonej obsługi plików cookies.
Informacje, jakie przechowujemy w "ciasteczkach" to dane potrzebne do logowania a także
język, w jakim użytkownik zdecydował się korzystać ze strony. Cookies nie zawierają
danych osobowych użytkownika.
3. Pliki cookie są w pełni bezpieczne i nie stwarzają niebezpieczeństwa dla danych
Użytkownika. W każdej chwili można wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce,
jednak może to wpłynąć na funkcjonowanie serwisu, tj. niektóre strony nie będą
wyświetlane poprawnie lub serwis nie będzie posiadał pełnej funkcjonalności.
3. Sposób wykorzystywania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest MyViMu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul
Wioślarska 16.
2. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do
prawidłowego funkcjonowania serwisu MyViMu i innych serwisów skojarzonych spółki
MyViMu.

3. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane podmiotom trzecim. W przypadku
poważnego wykroczenia, nadużycia, czy w innej sytuacji, gdy będą tego wymagały przepisy
prawa polskiego, dane o użytkowniku mogą zostać na żądanie przekazane organom
państwowym.
4. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany bądź usunięcia danych osobowych w każdej
chwili.
5. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak Użytkownik będzie zarejestrowany w
serwisie MyViMu. W każdej chwili Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta a
wraz z nim swoich danych osobowych.
4. Sposób wykorzystywania danych zbieranych automatycznie
1. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do
preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są
również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
2. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych
udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli
plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia
witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje
generowane przez "cookies" na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z
jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na
serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje
osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w
przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie
będzie łączyć adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
5. Zabezpieczenie danych
1. Dane powierzone nam przez użytkownika są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem
osób nieupoważnionych. Dane osobowe nie są udostępniane publicznie.
2. Formularze, które wymagają podania danych osobowych umieszczone są w bezpiecznym
obszarze serwisu i łączenie z nimi jest szyfrowane przy użyciu protokołu SSL.

5. Zasady korzystania z serwisu
1. Użytkownik zobowiązany jest do:
•
•
•
•

przestrzegania postanowień Regulaminu
zgłaszania naruszeń Regulaminu przez innych Użytkowników
przestrzegania praw autorskich i praw majątkowych innych osób, a w szczególności innych
Użytkowników Serwisu.
przestrzegania warunków licencyjnych, na których zostały udostępnione Eksponaty przez
innych Użytkowników Serwisu

•
•

powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić prawidłowe
funkcjonowanie Serwisu a także działań, które mogą naruszyć prywatność innych osób
przestrzegania zasad Netykiety

2. Zabrania się:
•
•
•

•
•
•
•

•

wykorzystywania serwisu w sposób sprzeczny z jego celem
kopiowania zdjęć i innych materiałów do których Użytkownik nie posiada wszystkich
wymaganych zgód i uprawnień
umieszczania w serwisie treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym w
Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym, a w szczególności treści wulgarnych,
pornograficznych, rasistowskich, antysemickich, obrażających uczucia religijne,
erotycznych, treści i zdjęć zawierających drastyczne sceny zbrodni, informacji mogących
posłużyć do produkowania materiałów wybuchowych, broni, narkotyków, fałszowania
dokumentów, podrabiania dzieł sztuki, uważanych powszechnie za obraźliwe oraz
naruszających dobra osobiste innych osób.
prowadzenia działań i publikacji treści mających na celu deprecjonowanie Serwisu oraz
naruszanie dobrego imienia Właściciela Serwisu.
promowania za pośrednictwem Serwisu innych stron lub usług, bez zgody Właściciela
Serwisu również rejestracji loginów w postaci adresu www
udostępniania swojego Konta osobom trzecim
celowego wprowadzania w błąd innych Użytkowników poprzez podawanie nieprawdziwych
informacji dotyczących Eksponatów, a w szczególności dotyczących właściciela czy stanu
posiadania.
rejestracji więcej niż jednego Konta

6. Naruszenie regulaminu
1. W przypadku wykrycia złamania lub podejrzenia o złamanie jakiegokolwiek punktu regulaminu,
Użytkownik zobowiązany jest zgłosić każde naruszenie, korzystając z przeznaczonego do tego celu
formularza. Każda zgłoszona nieprawidłowość zostanie rozpatrzona w możliwie jak najkrótszym
okresie czasu.
2. Zgłoszenia wymagają w szczególności:
•

•
•
•

treści oraz zdjęcia przedstawiające elementy sprzeczne z obowiązującym w
Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym, a w szczególności o treściach wulgarnych,
pornograficznych, rasistowskich, antysemickich, obrażających uczucia religijne,
erotycznych, treści i zdjęć zawierających drastyczne sceny zbrodni, informacji mogących
posłużyć do produkowania materiałów wybuchowych, broni, narkotyków, fałszowania
dokumentów, podrabiania dzieł sztuki, uważanych powszechnie za obraźliwe oraz
naruszających dobra osobiste innych osób
zdjęcia, które nie przedstawiają Eksponatów
zdjęcia pochodzące z innych stron internetowych
loginy mające charakter reklamowy lub o negatywnych konotacjach, a w szczególności o
treściach wulgarnych, pornograficznych, rasistowskich, antysemickich, obrażających
uczucia religijne, erotycznych, treści i zdjęć zawierających drastyczne sceny zbrodni,
informacji mogących posłużyć do produkowania materiałów wybuchowych, broni,
narkotyków, fałszowania dokumentów, podrabiania dzieł sztuki, uważanych powszechnie za
obraźliwe oraz naruszających dobra osobiste innych osób

•
•

reklamy lub inne formy promocji pochodzące od Użytkownika, nie mające związku z jego
Muzeum
wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu

3. Użytkownik powinien być świadomy, że w przypadku wykrycia niezastosowania się do
postanowień Regulaminu lub w wyniku działań sprzecznych z obowiązującym w Rzeczypospolitej
Polskiej porządkiem prawnym, Właściciel Serwisu podejmie kroki mające na celu usunięcie
nieprawidłowości. Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną na
wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Użytkownik jest zobligowany do zajęcia stanowiska w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia. W przypadku braku reakcji Użytkownika w
określonym 3-dniowym terminie, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto
Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości, do czasowego zablokowania Konta lub jego
usunięcia. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulamin, Właściciel Serwisu zastrzega
sobie prawo do podjęcia działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości w trybie
natychmiastowym.
4. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia
funkcjonowania Konta lub jego zamknięcia.

7. Usunięcie konta
1. Właściciel Konta może w dowolnej chwili skontaktować się w Właścicielem Serwisu z żądaniem
usunięcia Konta. Właściciel Serwisu przeprowadzi odpowiednią procedurę, która pozwoli na
zidentyfikowanie tożsamości. Po weryfikacji tożsamości Użytkownika, jeśli w stosunku do danego
Konta nie jest prowadzone żadne postępowanie związane z naruszeniem Regulaminu, rozpocznie
proces usuwania Konta. W ciągu 7 dni od wybrania opcji usunięcia Konta, jest ono w stanie
zawieszenia. W tym czasie Użytkownikowi nie przysługuje prawo do założenia kolejnego Konta.

8. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do nieprawidłowości, które
mogłyby w jakikolwiek sposób utrudnić korzystanie z serwisu, ale nie ponosi on odpowiedzialności
za:
• treść i formę materiałów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników
• niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów zgromadzonych w Serwisie
• niedotrzymanie warunków umów zawartych pomiędzy Użytkownikami
• jakość zdjęć umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie
• szkody, jakie mogą powstać w wyniku awarii
2. Właściciel serwisu zastrzega, iż nie posiada praw autorskich i majątkowych do zamieszczanych
przez Użytkowników fotografii, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały,
jakie Użytkownik umieści w serwisie.
3. Właściciel Serwisu zastrzega, że jest jedynie podmiotem, który udostępnia platformę sprzętową
do użytku publicznego i nie ponosi kosztów za działania jakie przedsięwziął Użytkownik by z niej
korzystać. Właściciel Serwisu nie zwraca całości ani części kosztów poniesionych przez
Użytkownika podczas wykonywania fotografii na potrzeby swojego Wirtualnego Muzeum, ani w
późniejszych etapach użytkowania Serwisu. Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za
szkody wynikłe z przerwy w działaniu Serwisu, a tym samym za ewentualne utracone korzyści
majątkowe.

4. Nazwa Serwisu jest zastrzeżonym znakiem towarowym i podlega ochronie prawnej.

9. Przepisy końcowe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://myvimu.com/pages/regulations
2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w
każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel Serwisu poinformuje o tym
niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu
i wskazanie na początku Regulaminu daty wprowadzenia zmian.
4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z
wprowadzonym zmianami. Każdemu Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do usunięcia
swojego Konta, jeżeli nie zgadza się z postanowieniami nowego regulaminu. Aby skorzystać z
powyższego uprawnienia, należy wysłać wiadomość e-mail na adres redakcja@myvimu.com z
informacją o chęci usunięcia Konta.

