
 

Warunki korzystania z portalu GONIEC.COM 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

1. Portal GONIEC.COM (dalej: "Portal") jest udostępniany przez 1MM Media Ltd z 
siedzibą w Wielkiej Brytanii w Londynie przy ulicy 84 Uxbridge Road, Ealing, W13 
8RA, w Companies House wpisaną pod numerem 07235735 oraz o Numerze 
Identyfikacji Podatkowej GB 992 6464 72 

2. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest korzystanie z serwisów internetowych i usług 
elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie. 

3. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz 
treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług 
GONIEC.COM lub/i osób trzecich. 

4. W ramach Portalu użytkownicy Portalu mogą korzystać z usług elektronicznych 
umożliwiających im samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich 
treści, a także komunikowanie się. 

5. Portal Internetowy GONIEC.COM działa na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

6. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z 
Portalu Internetowego GONIEC.COM. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z 
momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów 
w Portalu GONIEC.COM, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

7. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w 
odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., 
niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w 
Portalu Internetowym GONIEC.COM. 

8. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego GONIEC.COM, w 
szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są 
zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.  

9. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejsze 
Zasady poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego 
lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu, jak również rejestrując się na 
GONIEC.COM.  

10. Rejestrując się na Portalu użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od 1MM 
MEDIA LTD informacji na podany adres email tj.: wiadomości od administratora 
strony, newsletterów oraz wiadomości od reklamodawców serwisu. Użytkownik może 
zrezygnować z dalszego otrzymywania tego typu wiadomości w dowolnym 
momencie postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w treści każdej otrzymanej 
wiadomości.  

11. 1MM MEDIA LTD nie przekazuje ani nie odsprzedaje adresów email użytkowników 
Portalu osobom trzecim. 

12. Należy mieć na względzie, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem 
treści w Portalu GONIEC.COM są pokrywane przede wszystkim z przychodów 
uzyskiwanych przez 1MM MEDIA LTD z tytułu świadczeń reklamowych 
realizowanych na rzecz reklamodawców w Portalu GONIEC.COM. i drukowanej 
wersji magazynu GONIEC w związku z tym, 1MM MEDIA LTD zastrzega, że treści 
udostępniane w ramach Portalu GONIEC.COM mogą być prezentowane łącznie z 
reklamami. 



13. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści 
reklamowe, o których mowa w pkt.12 powyżej.  

14. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu GONIEC.COM treści reklamowych 
dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o 
których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu 
GONIEC.COM i prezentowanych w nim Materiałów. 

15. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług 
określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy 
dotyczące tych Usług. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa angielskiego, a wszelkie spory 
rozstrzygane będą przez właściwe sądy. 

17. Korzystanie z PortaluGONIEC.COM odbywa się na podstawie niniejszych Zasad, za 
wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Zasad odsyłają do 
uregulowań szczególnych.  

18. Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w 
aktualnej wersji do pobrania pod adresem http://goniec.com/regulamin. 

 

II. OBOWIAZKI I PRAWA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU GONIEC.COM 

1. Korzystając z Portalu, użytkownicy Portalu są zobowiązani do przestrzegania 
przepisów prawa i postanowień niniejszych Zasad oraz uregulowań szczególnych 
określonych w punkcie I niniejszych Zasad, a także zasad współżycia społecznego 
i dobrych obyczajów.  

2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Portalu treści o charakterze 
bezprawnym w szczególności do: 

a. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub 
głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, 
etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.); 

b. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy; 
c. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z 

dobrymi obyczajami; 
d. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie 

dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne 
spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo 
lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub 
adresy mailowe; 

e. nie rozpowszechniania treści pornograficznych; 
f. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej. 

3. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw 
autorskich, ani dóbr osób trzecich. 

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w 
Portalu GONIEC.COM Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za 
ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. 

5. GONIEC.COM jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego 
poszczególnych elementów dla użytkownika Portalu, w przypadku:  

a. naruszenia przez użytkownika Portalu przepisów prawa, postanowień 
niniejszych Zasad, uregulowań szczególnych określonych w punkcie I 
niniejszych Zasad, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;  

b. w przypadku działania przez użytkownika Portalu na szkodę 1MM MEDIA 
LTD lub innych użytkowników Portalu lub innych osób;  



c. w przypadkach określonych w uregulowaniach szczególnych określonych 
w punkcie I niniejszych Zasad.  

6. 1MM MEDIA zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. II.2 
niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w serwisach 
Portalu w stosunku do osób naruszających postanowienia pkt. II.2 regulaminu.  

 

III. ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA z PORTALU GONIEC.COM 

1. Niniejsze Zasady korzystania z Portalu GONIEC.COM wchodzą w życie z dniem ich 
opublikowania na stronie internetowej określonej w punkcie I.15 niniejszych Zasad.  

2. 1MM MEDIA LTD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w każdym 
czasie. Zmiany niniejszych Zasad wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników 
Portalu z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści 
niniejszych Zasad zawierających zmiany) na stronie internetowej określonej 
w punkcie I.15 niniejszych Zasad, o ile nie zastrzeżono inaczej.  

3. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami 
niniejszych Zasad.  

IV. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW 

1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, 
układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów 
prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i 
rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, należą do 1MM MEDIA LTD lub/i 
do podmiotów współpracujących z 1MM MEDIA LTD i podlegają ochronie prawnej. 

2. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego 
poszczególnych elementów.  

3. Użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów i baz 
danych udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku 
osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają 
obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda 1MM MEDIA LTD (ewentualnie innych 
uprawnionych podmiotów); 

4. Niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszych "Zasadach", 1MM MEDIA 
LTD zastrzega, że bez jej zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści 
pochodzących z Portalu obejmujących aktualne artykuły sporządzane w formie 
tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem ("galerią") zdjęć. 

5. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści udostępniane w ramach Portalu w 
szerszym zakresie niż wskazany w punkcie IV niniejszych Zasad lub ma wątpliwości 
co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna 
skontaktować się z 1MM MEDIA LTD. 

6. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody 1MM MEDIA LTD, treści (w szczególności 
wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-
muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu GONIEC.COM 
może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw 1MM MEDIA 
LTD lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu 
narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość 
modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu 
GONIEC.COM, w tym treści o charakterze reklamowym. 
 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 



1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu GONIEC.COM Użytkownik 
może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu GONIEC.COM. 
Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się 
będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest 1MM MEDIA LTD. z siedzibą 
w Wielkiej Brytanii w Londynie przy ulicy 84 Uxbridge Road, Ealing, W13 8RA, o ile 
odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej. 

3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu 
wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie 
danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim 
odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie 
wskazanym w przedmiotowej zgodzie. 

4. Dodatkowo, zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu 
określają uregulowanie szczególne wymienione w punkcie II niniejszych Zasad, 
dotyczące poszczególnych serwisów internetowych i usług elektronicznych 
udostępnianych w ramach Portalu. 

5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo 
ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do 
Usługodawcy na adres 1MM MEDIA LTD, 84 UXBRIDGE ROAD, EALING, W13 
8RA, LONDON, UK lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: 
redakcja@goniec.com W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania 
danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z 
oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi. 

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za: 
a. sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu GONIEC.COM i za jakiekolwiek 

wynikłe z tego skutki; 
b. Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu GONIEC.COM przez 

Użytkownika; 
c. szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub 

postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika; 
d. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu GONIEC.COM, za 

skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla 
Użytkownika.  

2. Użytkownik jest świadomy  zagrożeń występujących w sieci Internet, w 
szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć 
haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz 
mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do 
zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług. 

3. Usługodawca: 
a. dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług i Serwisów odbywało 

się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w 
regulaminach poszczególnych Serwisów, Usług, jednocześnie Usługodawca 
informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w 
szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci 
niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach 
Usług, Serwisów; 

b. informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu 
komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, 



niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy 
antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp 
do Usług, Serwisów bądź wpływać na ich jakość; 

c. zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom  dostępu do 
części lub całości prezentowanych w Portalu GONIEC.COM treści 
(Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub 
oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści  prezentowanych w 
Portalu GONIEC.COM ,w tym, w szczególności ograniczającego lub 
wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu. 

d. ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz 
sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje 
nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług, Serwisów. 

e. GONIEC.COM nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych 
w Portalu oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w 
Portalu przez inne osoby niż 1MM MEDIA LTD (w szczególności treści 
pochodzące od i rozpowszechniane przez samych użytkowników Portalu). 
Udostępnienie przez 1MM MEDIA LTD możliwości zamieszczenia i 
rozpowszechniania treści wskazanych w zdaniu poprzednim ogranicza się 
jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. 

f. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i 
usług elektronicznych udostępnianych w Portalu przez 1MM MEDIA LTD 
nieodpłatnie, 1MM MEDIA LTD nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
utraconych korzyści poniesionych przez użytkowników Portalu w związku z 
korzystaniem z tych serwisów lub usług. 

g. 1MM MEDIA LTD nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód 
spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w 
szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszymi Zasadami lub 
uregulowaniami szczególnymi określonymi w punkcie I i II niniejszych Zasad 
oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. 

h. 1MM MEDIA LTD nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych 
spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami 
niezależnymi od 1MM MEDIA LTD. 

i. 1MM MEDIA LTD nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i 
wysyłane przez użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet. 

j. w przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, 1MM 
MEDIA LTD nie gwarantuje udostępniania Portalu GONIEC.COM (w całości 
lub w części) osobom, które bez zgody 1MM MEDIA LTD dokonują 
modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach Portalu 
GONIEC.COM (w szczególności za pomocą narzędzi, takich jak przeglądarki 
internetowe lub inne aplikacje). 

 

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU 

GONIEC.COM 

1. 1MM MEDIA LTD dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla 

użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów 

operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże 

1MM MEDIA LTD nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych 

czynników umożliwia korzystanie z Portalu lub jego poszczególnych elementów, w 

szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Portalu.  



2. Dostęp i korzystanie z Portalu GONIEC.COM (Usług/Serwisów) możliwe jest dla 

Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS 

Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na 

dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz 

poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 

kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet 

Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple 

Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X 

(tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania 

treści Portalu GONIEC.COM niezbędne jest również włączenie obsługi plików 

cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby 

Użytkownik przed skorzystaniem z Usług Portalu GONIEC.COM sprawdzał czy 

posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w 

niniejszym Regulaminie. 

 

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu GONIEC.COM w 

komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane 

"cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local 

storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia 

Usług w Portalu GONIEC.COM. W plikach "cookies" znajdują się informacje 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych 

wymagających autoryzacji. 

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą 

plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania 

Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy 

dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności 1MM 

MEDIA LTD dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie 

https://goniec.com/images/documents/privacy_policy.pdf  

 

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Każdemu Użytkownikowi Portalu GONIEC.COM przysługuje prawo do złożenia 

reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu GONIEC.COM. 

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: redakcja@goniec.com lub 

listownie na adres: 1MM MEDIA LTD, 84 UXBRIDGE ROAD, EALING, W13 8RA, 

LONDON, UK 

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany 

przez Użytkownika w reklamacji. 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 

powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga 

nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i 

https://goniec.com/images/documents/privacy_policy.pdf


niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca 

ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od 

Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika 

każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.  

 


