REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI „KUCHNIA I KROPKA”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług za pomocą
aplikacji „Kuchnia i Kropka”, przez P&P Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000254321, REGON 140497510, NIP 9512175693 (dalej zwana „P&P”).

2.

P&P udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej aplikacjakropkatv@gmail.com.

3.

Usługi świadczone za pomocą aplikacji „Kuchnia i Kropka” (dalej zwane „Usługami”)
polegać będą na umożliwianiu usługobiorcom:
a.

założenia konta w aplikacji „Kuchnia i Kropka”;

b.

dostępu do elektronicznej bazy przepisów kulinarnych, zawierających treść przepisu i
przykładowe zdjęcia;

c.

oceniania i komentowania przepisów widocznych w aplikacji;

d.

dodawania własnych przepisów wraz ze zdjęciami ilustracyjnymi.

4.

Usługi świadczone za pomocą aplikacji „Kuchnia i Kropka” są świadczone nieodpłatnie.

5.

Usługobiorcami korzystającymi z aplikacji (dalej zwani „Usługobiorcami”) mogą być:

6.

a.

osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

b.

osoby prawne,

c.

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną.

Aplikacja „Kuchnia i Kropka” dostępna jest na systemy Android oraz iOS. Szczegółowe
wymagania techniczne opisane zostały w par. 3.
§2
UMOWA

1. Zawarcie umowy następuje poprzez pobranie, zainstalowanie i uruchomienie przez
Usługobiorcę aplikacji „Kuchnia i Kropka” ze sklepów Google Play lub iTunes App Store.
Świadczenie Usług rozpoczyna się w momencie uruchomienia aplikacji przez Usługobiorcę.
2. Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z niniejszym regulaminem przed pobraniem i
zainstalowaniem aplikacji pod adresem http://www.kuchniaikropka.pl.
3. Podczas rejestracji konta w aplikacji, Usługobiorca jest zobowiązany podać prawidłowy i
prawdziwy adres email, w innym przypadku aktywacja dostępu do konta nie będzie możliwa.
4. Zarówno P&P, jak i Usługobiorca, mają prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług
w dowolnej chwili. Usługobiorca rozwiązuje umowę odinstalowując aplikację z urządzenia,
na którym została ona zainstalowana. P&P może rozwiązać umowę w przypadku wycofania
dostępności aplikacji ze sklepów Google Play lub iTunes App Store lub w wyjątkowych
przypadkach w sytuacji naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu.
5. Rozwiązanie umowy w drodze odinstalowania aplikacji z urządzenia, na którym została ona
zainstalowana nie stanowi wypowiedzenia licencji, o której mowa w par. 5 pkt. 4 i 5. W celu
wypowiedzenia licencji bez odinstalowania aplikacji prosimy o osobny kontakt pod adresem
aplikacjakropkatv@gmail.com albo listem poleconym na adres siedziby P&P.

6. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Pouczenie o odstąpieniu od umowy umieszczone jest na końcu niniejszego regulaminu.
§3
WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań
technicznych: posiadanie urządzenia z systemem Android 4.3 lub iOS 8 oraz dostępu do sieci
Internet w celu pobrania aplikacji, pobierania nowych przepisów, dodawania komentarzy i
oceniania przepisów innych Usługobiorców.
2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z aplikacji na urządzenia mobilne
należy możliwość zainstalowania niechcianego wrogiego oprogramowania w przypadku
pobierania aplikacji z nieoficjalnych źródeł. Dlatego też zwracamy uwagę Usługobiorcom, by
pobierali aplikację „Kuchnia i Kropka” jedynie z oficjalnych sklepów Google Play lub iTunes
App Store.
3. Dodatkowym kosztem, jaki Usługobiorcy mogą ponieść w związku z korzystaniem z
aplikacji, jest koszt połączenia internetowego, niezbędnego do pobrania aplikacji i
komunikacji z serwerem. Koszt ten może być zależny od czasu trwania połączenia, ilości
pobranych lub wysłanych danych i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której
Usługobiorcy korzystają.
4. Ponadto korzystanie z aplikacji „Kuchnia i Kropka” wymaga udostępnienia podstawowych
informacji o urządzeniu mobilnym Usługobiorcy, takich jak: adres IP, numer identyfikacyjny
urządzenia, używany przez Usługobiorcę przeglądarka oraz system operacyjny.
§4
ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
1. Korzystając z aplikacji, Usługobiorca nie może łamać prawa, zasad współżycia społecznego
ani dobrych obyczajów. Obowiązuje go również zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.
2. Usługobiorcom zabrania się upowszechniania za pomocą aplikacji materiałów:
a.

zawierających treści wulgarne lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;

b.

zawierających groźby lub propagujących nienawiść;

c.

naruszających prawa osób trzecich;

d.

zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia;

e.

zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące
działalności nielegalnej, jak hakerstwo, cracking lub phreacking (w zakresie objętym
karalnością);

f.

zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały, w których skład
wchodzą wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe
lub niszczące elementy;

g.

zawierających treści pornograficzne;

h.

zawierających przekazy reklamowe;

i.

stanowiących spam (np. nadmierną liczbę powtarzalnych wiadomości);

j.

dokuczliwych wobec innego Usługobiorcy.

3. P&P może usunąć treści niezgodne z prawem lub regulaminem (moderacja) jak również
zablokować możliwość oceniania, komentowania lub zamieszczania nowych treści za pomocą
aplikacji, w stosunku do Usługobiorcy naruszającego prawo lub regulamin (po
poinformowaniu Usługobiorcy).
§5
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Udostępniając za pomocą aplikacji jakiekolwiek materiały, Usługobiorca oświadcza, iż:
a.

posiada uprawnienia do upowszechniania tych materiałów i ich publikacja nie
spowoduje naruszenia praw osób trzecich;

b.

posiada wymagane prawem zezwolenia od osób, których wizerunki (bądź prace
chronione prawem autorskim) umieszcza w swoich materiałach (zdjęcia);

c.

wyraża zgodę na automatyczną modyfikację zdjęć przez P&P bez ich istotnej zmiany
(procedura modyfikacji jest zautomatyzowana systemowo, np. tworzenie miniatur).

2.

Zwracamy uwagę, że udostępniając swoje zdjęcia lub inne przedmioty prawa autorskiego za
pomocą dowolnej aplikacji, decydują się Państwo na publiczne ich udostępnienie
nieograniczonemu i nieokreślonemu na przyszłość kręgowi odbiorców. A to może nieść za
sobą konsekwencje dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do wizerunku oraz praw do
przedmiotów prawa autorskiego.

3.

Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów
udostępnianych za pomocą aplikacji przez P&P oraz innych Usługobiorców wyłącznie w
zakresie nieprzekraczającym dozwolonego użytku osobistego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.

Usługobiorca, udostępniający za pomocą aplikacji jakiekolwiek materiały udziela P&P na
czas nieokreślony niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i
utworów na następujących polach eksploatacji: 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, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej,
magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych,
w celach niezbędnych do świadczenia Usługobiorcom Usług za pomocą aplikacji oraz
prowadzenia serwisu „Kuchnia i Kropka” oraz promocji aplikacji oraz serwisu. W celu
wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości licencja obejmuje prawo wykorzystania fragmentów
lub całości materiałów udostępnionych przez Usługobiorcę do promocji aplikacji oraz
serwisu „Kuchnia i Kropka” w postaci „zajawek” materiałów umieszczonych za pomocą
aplikacji w innych serwisach, takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram a także w
serwisach internetowych prowadzonych przez spółki z Grupy Kapitałowej Edipresse Polska
(lista spółek: https://edipresse.pl/o-nas/grupa-kapitalowa-edipresse-w-polsce/).
§6
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest P&P Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Wiejskiej 19. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych
osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności w związku z korzystaniem z Usług są
zawarte w Polityce Prywatności Aplikacji Kuchnia i Kropka dostępnej pod adresem:
https://kuchniaikropka.pl/assets/pdf/polityka-prywatnosci.pdf

2. Świadczenie Usług, o których mowa w par. 1.3.a), c) i d) wymaga od Usługobiorcy podania
takich informacji jak login do aplikacji, hasło i aktualny i prawdziwy adres email
Usługobiorcy. Korzystanie z Usług, o których mowa w par. 1.3. a), c) i d) bez podania wyżej
wymienionych danych osobowych nie jest możliwe.
3. Usługobiorca może korzystać z Usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
4. W celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, P&P udostępnia następujące środki techniczne
– szyfrowanie danych niezbędnych do logowania przesyłanych za pośrednictwem sieci
publicznej pomiędzy aplikacją a serwerem.
§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania aplikacji mogą być składane pocztą
elektroniczną na adres aplikacjakropkatv@gmail.com albo listem poleconym na adres
siedziby P&P.
2. Reklamacja powinna zawierać: dane Usługobiorcy, wystarczające do kontaktu, którego
dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
3. P&P rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji
przez P&P i przekaże Usługobiorcy odpowiedź tą samą drogą.
4. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z
sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma
ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem Usług pomiędzy P&P a Usługobiorcami
niebędącymi konsumentami poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego
według siedziby P&P.
2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują
im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności
pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa
przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW
Prawo odstąpienia od umowy
W każdej chwili mają Państwo prawo rozwiązać umowę, po prostu odinstalowując aplikację. Ale
jeżeli wolicie Państwo skorzystać z prawa do odstąpienia, to mają Państwo również prawo odstąpić od
niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: P&P Sp. z o. o. ul.
Wiejska19, 00-480 Warszawa, mail aplikacjakropkatv@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od
niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub

pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy:
Ponieważ Aplikacja jest darmowa i nie dotyczy przedmiotów podlegających zwrotowi, kwestia
wzajemnego zwrotu świadczeń jest bezprzedmiotowa.
USTAWOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: P&P Sp. z o. o., ul. Wiejska19, 00-480 Warszawa, mail aplikacjakropkatv@gmail.com
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

