strona 1/1

REGULAMIN

Ogólne warunki nabywania produktów i usług oraz warunki płatności za produkty i usługi
kartą kredytową i/lub e-przelewem na stronie Agencji TVN
1. Postanowienia ogólne

3. Dane osobowe

1.1. 	Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki nabywania produktów
i usług oraz warunki płatności za produkty i/lub usługi, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez TVN Media Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374849, o
kapitale zakładowym w wysokości 2.393.050.000,00 PLN w całości
wpłaconym, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym pod nr NIP PL 5272644004 oraz posiadającą nr REGON 142726072 (zwaną dalej „TVN Media”), na stronie internetowej Agencji TVN Media (dalej „Agencja TVN”): www.agencja.tvn.pl
(zwanej dalej „Stroną”).

3.1. 	Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez TVN Media
wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem produktów i usług
oferowanych na Stronie.

1.2. 	Udostępnianie informacji o produktach i/lub usługach oferowanych
przez Agencję TVN, nabywanie produktów i/lub usług oraz warunki
płatności za produkty i usługi w formie transakcji kartą kredytową i/
lub e-przelewem na Stronie odbywają się na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).
1.3. 	Osoba, której udostępniane są informacje o produktach i/lub usługach
na Stronie, oraz która nabywa produkty i/lub usługi i dokonuje transakcji
kartą kredytową i/lub e-przelewem na Stronie (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu,
akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Zasady korzystania i nabywania produktów i usług
2.1.

3.2. 	Administrator (zwany dalej „Administratorem”) będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3.3. 	Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Użytkownika
lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Administratora.
W przypadku, w którym Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana.
3.4. 	Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia z tytułu udostępnienia produktów i/lub realizacji usług uniemożliwi udostępnienie
produktów i/lub realizację usług.
3.5. 	Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych
przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora na adres: „Administrator Danych Osobowych, TVN Media Sp. z o.o., ul. Wiertnicza
166, 02-952 Warszawa”.

W ramach produktów i usług dostępne są:

2.1.1. 	informacje o produktach i/lub usługach oferowanych przez TVN Media;

4. Postanowienia końcowe

2.1.2. 	możliwość nabywania produktów i usług za odpłatnością poprzez
transakcję kartą kredytową i/lub e-przelewem.

4.1. 	TVN Media ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu TVN Media i wejściu w życie tych zmian będzie
informowało na Stronie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

2.2. 	Użytkownik zainteresowany nabyciem produktów i/lub usług, po zapoznaniu się na Stronie z produktami i usługami oferowanymi przez
TVN Media, kontaktuje się z przedstawicielem TVN Media drogą
elektroniczną na adres e-mail: agencja.sprzedaz@tvn.pl, w celu powzięcia informacji o wartości produktów i/lub usług.
2.3. 	W celu nabycia produktów i/lub usług Użytkownik dokona wskazanej
przez przedstawiciela TVN Media opłaty poprzez transakcję kartą kredytową i/lub e-przelew, o której mowa w pkt. 2.1.2.. Produkty udostępniane i/lub usługi realizowane są po zaakceptowaniu płatności dokonanej
przez Użytkownika przez system płatniczy (w tym system dotpay) oraz
po otrzymaniu przez TVN Media potwierdzenia transakcji.
2.4. 	Produkty i usługi oferowane na Stronie mogą być zamawiane i wykorzystywane jedynie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z produktów i usług oferowanych na Stronie powinny otrzymać
pisemną zgodę swoich rodziców lub innych opiekunów prawnych i
dostarczyć ją TVN Media w formie pisemnej.
2.5. 	W przypadku nie odnotowania opłaty, o której mowa w pkt. 2.2.,
TVN Media nie udostępni produktów i/lub nie zrealizuje usług.
2.6. 	Każdorazowe udostępnienie produktów i/lub realizacja usług wymaga dokonania opłaty.

4.2. 	Prawem właściwym do stosunków prawnych wynikających z nabywania produktów i/lub usług oferowanych na Stronie jest prawo polskie.
4.3. 	Ze względu na właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, TVN Media nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do produktów i/lub usług, w szczególności do płatności kartą
kredytową i/lub e-przelewem.
4.4.

TVN Media nie ponosi odpowiedzialności za:

4.4.1. 	szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z produktów i/lub usług;
4.4.2. 	korzystanie z produktów i/lub usług przez Użytkowników niezgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
4.4.3. 	utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, reinstalacją systemu
lub też innymi okolicznościami niezależnymi od TVN Media.
4.5. 	W celu uniknięcia wątpliwości TVN Media potwierdza, że w przypadku
woli TVN Media oraz Użytkownika i/lub specyfiki oferowanego produktu i/lub usługi, TVN Media w porozumieniu z Użytkownikiem może
wybrać inną formę płatności niż wskazaną w niniejszym Regulaminie.
4.6. 	W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

