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Regulamin usługi „Play Randki” 
obowiązuje od dnia 8.02.2008 r. 

 
 
 

1. Organizatorem  usługi Play Randki (dalej: Play Randki lub Usługa) jest one2tribe 
Sp. z o.o. z siedzibą w Regułach przy ul. Bodycha 77, poczta 05-816 Michałowice k. 
Warszawy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000177042, NIP 534-223-74-75, REGON 015547847, o kapitale 
zakładowym w wysokości 50.000 złotych. Organizator jest równieŜ administratorem i 
moderatorem Usługi. 

2. Usługa Play Randki jest prowadzona przez Organizatora z wykorzystaniem sieci 
telekomunikacyjnej operowanej przez P4 Sp. z o.o. (dalej: sieć Play) z siedzibą w 
Warszawie (02–781) przy ul. Pileckiego 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał 
zakładowy wynosi 26 250 000,00 złotych (dalej: P4). P4 nie wykonuje jakichkolwiek 
czynności związanych z realizacją Usługi, z wyjątkiem udostępnienia sieci 
telekomunikacyjnej, pobierania opłat, o których mowa w Regulaminie oraz udzielenia 
zezwolenia Organizatorowi na umieszczanie aktualnej wersji Regulaminu na stronie 
www.playmobile.pl. 

3. Usługa Play Randki jest udostępniana wyłącznie abonentom i uŜytkownikom sieci 
Play (dalej: Uczestnicy), którzy zawarli z P4 umowę o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych i posiadają aktywny numer MSISDN. Usługa Play Randki 
stanowi dodaną usługę telekomunikacyjną świadczoną na podstawie ww. umowy i 
Regulaminu. 

4. Celem Usługi jest umoŜliwienie jej Uczestnikom komunikowania się i zawierania 
nowych znajomości. 

5. Usługa Play Randki umoŜliwia komunikację z innymi zarejestrowanymi 
Uczestnikami Usługi za pomocą SMS-ów, w szczególności umoŜliwia: 

5.1. wyszukiwanie Uczestników do rozmowy, 

5.2. wysyłanie wiadomości prywatnych do Uczestników, 

5.3. odbieranie wiadomości prywatnych od Uczestników, 

5.4. umieszczanie informacji o swoim profilu, 

5.5. odbieranie informacji o profilu innych Uczestników. 

6. Warunkiem korzystania z Play Randki jest rejestracja poprzez wysłanie SMS-a 
pod numer 70133 o treści zgodnej z informacją prezentowaną w serwisie 
internetowym pod adresem www.playmobile.pl. Koszt jednego SMS-a wynosi 0,50 zł 
netto/0,61 zł brutto. 

7. Usługa Play Randki słuŜy wyłącznie do komunikacji prywatnej. Usługi nie moŜna 
wykorzystywać w celach komercyjnych ani niezgodnych z prawem. Uczestnicy nie 
mogą zamieszczać w ramach Usługi w szczególności:  
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7.1. informacji handlowych, reklamowych, 

7.2. treści naruszających przepisy prawa, zasady współŜycia społecznego, 
dobre obyczaje, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, 

7.3. treści wulgarnych, obraźliwych lub zawierających groźby, 

7.4. treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość i 
język. 

8. Korzystanie z Usługi jest odpłatne. Koszt wysłania jednego SMS-a w ramach 
Usługi wynosi 0,50 zł netto/0,61 zł brutto. 

9. Wykaz dostępnych w Usłudze komend wraz z ich opisem znajduje się w 
załączniku nr 1 do Regulaminu. 

10. Dokonując rejestracji, o której mowa w pkt 6, Uczestnicy wyraŜają zgodę na:  

10.1. postanowienia Regulaminu, 

10.2. otrzymywanie drogą elektroniczną od Organizatora informacji dotyczących 
sposobu korzystania z Usługi, 

10.3. otrzymywanie drogą elektroniczną od Organizatora informacji związanych 
z Usługą np. dotyczących nowych funkcji dostępnych w Usłudze,  

10.4. rozpoczęcie świadczenia Usługi od momentu zakończenia procesu 
rejestracji i aktywacji konta Uczestnika Usługi przez Organizatora. 

11. Organizator, jak równieŜ P4, nie ponoszą odpowiedzialności za treści wysyłane 
SMS-em w ramach korzystania z Usługi. Całkowitą odpowiedzialność za ww. treści 
ponosi osoba je umieszczająca, korzystająca z Usługi. 

12. Organizator, jak równieŜ P4, nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki 
korzystania z Usługi przez osoby nieuprawnione. 

13. Z zastrzeŜeniem pkt 2, Organizator realizuje Usługę, wykorzystując własne 
urządzenia, w szczególności urządzenia umoŜliwiające kontrolowanie zgodności 
treści SMS-ów przesyłanych między Uczestnikami z Regulaminem. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania 
moŜliwości korzystania z Usługi osobom naruszającym zasady korzystania z Usługi 
określone w Regulaminie. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrejestrowania osoby korzystającej z 
Usługi i pozbawienia jej uprawnienia do korzystania z przybranego pseudonimu 
(nickname) w przypadku nie korzystania przez tę osobę z Usługi przez okres 
przekraczający 6 (sześć) miesięcy. 

16. Szczegółowe informacje dotyczące funkcji i sposobu korzystania z Play Randki 
dostępne są w serwisie internetowym pod adresem www.playmobile.pl. 

17. Pytania, uwagi i reklamacje związane z Usługą naleŜy kierować na adres: 
one2tribe Sp. z o.o., Reguły, ul. Bodycha 77, 05-816 Michałowice k. Warszawy. 
Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie i powinny zawierać imię, nazwisko, 
dokładny adres i numer telefonu, przy pomocy którego Uczestnik korzystał z Play 
Randki, jak równieŜ dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje będą 
rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia.  

18. Osoba korzystająca z Usługi moŜe w kaŜdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi 
poprzez wysłanie SMS-a o treści „USUN” na numer 70133. Koszt wysłania SMS-a 
wynosi 0,50 zł netto/0,61 zł brutto. 
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19. Zaprzestanie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez P4 na rzecz 
Uczestnika jest terminem końcowym świadczenia Usługi przez Organizatora. 

20. Podczas korzystania z Usługi, Uczestnicy pozostają anonimowi zarówno dla 
Organizatora, jak i pozostałych Uczestników. 

21. W przypadku, gdy zgodnie z Regulaminem zaistnieje potrzeba uzyskania od 
Uczestnika jego danych osobowych, podanie tych danych jest dobrowolne. Podając 
swoje dane osobowe Uczestnik wyraŜa zgodę na ich przetwarzanie. 

22. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Usługi 
jest Organizator. 

23. Dane osobowe Uczestników nie są wykorzystywane w celach marketingowych, a 
takŜe udostępniane innym podmiotom. 

24. Dane osobowe Uczestników, którzy złoŜyli reklamacje są przetwarzane tylko i 
wyłącznie w celu ich obsługi i prowadzenia korespondencji z Uczestnikiem 
zgłaszającym reklamację. Korespondencja jest przechowywana przez okres 
określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i po jego upływie 
niszczona. 

25. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą 
oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). 

26. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej P4 pod adresem 
www.playmobile.pl i w siedzibie Organizatora. 

27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie świadczenia 
Usługi pod warunkiem, Ŝe zmiany te nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez 
Uczestnika przed dokonaniem zmiany. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili 
jego zamieszczenia na stronie internetowej P4 pod adresem www.playmobile.pl, o ile 
nie zastrzeŜono inaczej. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu usługi „Play Randki” 
 
LISTA KOMEND I NUMERÓW SPECJALNYCH DOST ĘPNYCH W 
USŁUDZE PLAY RANDKI 

A. Rejestrowanie si ę 
 
1. NICK: Aby się zarejestrować i jednocześnie ustalić swój nick, wyślij SMS-a o treści 

[NICK]  na numer 70133. Zamiast [NICK]  wpisz pseudonim/nick, pod którym 
chcesz by ć znany w Usłudze . Musi on zawierać od 3 do 10 znaków i zaczynać się 
literą, nie moŜe zawierać polskich znaków (np. ą, ź, ł). Po wysłaniu pierwszego SMS-
a poczekaj na odpowiedź i postępuj zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami – 
zostaniesz poproszony o podanie swojej płci i wieku. 
Przykład SMS-a: Misiek 
 

2. PŁEĆ: Gdy zostaniesz poproszony o podanie płci, odpowiedz SMS-em na numer 
70133 o treści K, jeśli jesteś kobietą/dziewczyną albo M, jeśli jesteś 
męŜczyzną/chłopakiem. Po wysłaniu SMS-a poczekaj na SMS-a zwrotnego z 
dalszymi instrukcjami. 
Przykład SMS-a: M 
 

3. WIEK:  Gdy zostaniesz poproszony o podanie wieku, odpowiedz SMS-em na numer 
70133  w treści wpisując liczbę lat. 
Przykład SMS-a: 17 

B. Wyszukiwanie rozmówców i rozmowa, blokowanie roz mówców 
 
1. SZUKANIE ROZMÓWCÓW: Aby znaleźć partnera do rozmowy, wyślij SMS-a o treści 

SZUKAJ  albo S na numer 70133. W odpowiedzi otrzymasz nicki 4 osób przeciwnej 
płci o wieku zbliŜonym do Twojego. Jeśli chcesz wyszukać osoby Twojej płci lub 
starsze/młodsze od Ciebie, moŜesz dodać do SMS-a dodatkowe wymagania – 
odpowiednio K albo M dla płci i liczbę lat dla wieku. Parametry podaj po spacji. 
Przykłady SMS-a: 
• szukaj 
Z dodatkowymi wymaganiami 
• szukaj k 27 
• szukaj m 
• s 35 
 

2. ROZMOWA: Po otrzymaniu SMS-a z listą Nicków osób, moŜesz rozpocząć rozmowę 
z wybraną osobą. Wyślij jej nick oraz pierwszą wiadomość rozpoczynającą rozmowę 
na numer 70133. Z jednego z numerów słuŜących do rozmów pomiędzy uczestnikami 
zabawy (patrz tabela numerów w punkcie F załącznika poniŜej) otrzymasz SMS-a z 
potwierdzeniem wysłania wiadomości, w SMS-ie znajdzie się równieŜ jedna z wielu 
porad dotyczących uŜytkowania usługi.  
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Jeśli Twój rozmówca odpowie na Twoją wiadomość moŜesz wysyłać do niego 
wiadomość uŜywając funkcji „Odpowiedz” w swoim aparacie  (to waŜne!). W ten 
sposób na 4 róŜnych numerach usługi moŜesz prowadzić cztery rozmowy z róŜnymi 
osobami jednocze śnie.  
 
Jeśli będziesz chciał rozpocząć rozmowę z kolejną tj. z piątą osobą, będzie się to 
odbywało na numerze, na którym wysłałeś SMSa najdawniej. Np. jeśli prowadziłeś 4 
rozmowy- 4 tygodnie temu, tydzień temu, 3 dni i 2 godziny temu, to do rozmowy z 
następną z wybranych przez Ciebie osobą, zostanie uŜyty numer z rozmowy z przed 
4 tygodni. 
Przykład SMS-a: Ania87 Czesc Ania, masz ochote ze m na poklikac? 
 

3. AKTUALNE ROZMOWY: Jeśli nie pamiętasz z kim ostatnio rozmawiałeś i na jakich 
numerach, moŜesz uŜyć komendy ROZMOWY – wyślij ją na numer 70133. 
Otrzymasz listę nicków, osób z którymi aktualnie prowadzisz rozmowy. Dodatkowo 
przy kaŜdym nicku będzie wymieniony numer, na którym rozmawiasz z daną osobą. 
Przykład SMS-a: rozmowy 
 

4. BLOKOWANIE ROZMÓWCY: Jeśli nie chcesz rozmawiać z jakimś Uczestnikiem, 
zablokuj go wysyłając SMS-a o treści BLOKUJ  w odpowiedzi na otrzyman ą od 
niego wiadomo ść. Blokada będzie działać do czasu, gdy ją odwołasz. Osoba 
zablokowana nie będzie mogła z Tobą rozmawiać, jej nick nie będzie się teŜ pojawiał 
na liście, gdy uŜyjesz komendy SZUKAJ. 
Przykład SMS-a: blokuj 
 

4. ODBLOKOWANIE ROZMÓWCY:  Jeśli chcesz zdjąć blokadę, wyślij SMS-a o treści 
ODBLOKUJ  [NICK] (zamiast [NICK] wpisz imię Uczestnika) na numer 70133. 
Przykład SMS-a: odblokuj Ania87 
 

5. LISTA ZABLOKOWANYCH UCZESTNIKÓW:  Aby sprawdzić, kogo zablokowałeś 
wyślij SMS-a o treści ZABLOKOWANI  na numer 70133.  
Przykład SMS-a: zablokowani 

C. Profil, edycja profilu 
 
1. INFORMACJA O TOBIE:  Aby sprawdzić informacje wpisane w swoim profilu, wyślij 

SMS-a o treści INFO na numer 70133. 
Przykład SMS-a: info 
 

2. INFORMACJA O ROZMÓWCY:  Aby dowiedzieć się czegoś o Twoim rozmówcy, 
wyślij SMS-a o treści INFO w odpowiedzi na wiadomo ść od rozmówcy . Dostaniesz 
informację o jego płci, wieku (i inne, jeśli będą umieszczone w jego profilu). 
Przykład SMS-a: info 
 

3. ZMIANA DANYCH W PROFILU:  MoŜesz zmieniać informacje wpisane w Twoim 
profilu. KaŜdej zmiany dokonuje się wysyłając SMS-a o odpowiedniej (wskazanej 
poniŜej) treści na numer 70133: 
a. Zmiana nicka : SMS o treści NICK  [NICK] (zamiast [NICK] wpisz swoje nowe imię); 

 Przykład SMS-a: nick Zuzanna88 
b. Zmiana informacji o płci: SMS o treści PLEC [K/M] (zamiast [K/M] wpisz właściwą 

płeć); 
 Przykład SMS-a: plec k 
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c. Zmiana wieku:  SMS o treści WIEK [WIEK] (zamiast [WIEK] wpisz liczbę lat). 
 Przykład SMS-a: wiek 27 
d. Data urodzenia : SMS o treści DATA  [DD][MM][RRRR] (za [DD] wstaw dzień 

miesiąca, za [MM] wstaw miesiąc, a za [RRRR] rok urodzenia, wszystko cyframi); 
 Przykład SMS-a: data 07041988 
e. Znak zodiaku:  SMS o treści ZODIAK  [ZNAK_ZODIAKU] (zamiast [ZNAK_ZODIAKU] 

wstaw nazwę swojego znaku zodiaku); 
 Przykład SMS-a: zodiak ryby 
f. Województwo:  Aby podać w profilu, w którym województwie mieszkasz lub 

przebywasz, wyślij SMS-a o treści WOJ [NAZWA] (zamiast [NAZWA] wstaw nazwę 
województwa); 

 Przykład SMS-a: woj mazowieckie 
g. Miejsce pobytu:  Aby podać w profilu nazwę miejsca, w którym właśnie jesteś, 

wyślij SMS o treści MIEJSCE [NAZWA MIEJSCA]  (zamiast [NAZWA MIEJSCA] wstaw 
nazwę miejsca, np. miejscowości albo budynku); 
Przykłady SMS-a: 
miejsce Koszalin 
miejsce ksiegarnia na Rynku 

h. O sobie:  Aby ustawić swój opis (inaczej status, jak w komunikatorach), wyślij 
SMS-a o treści OSOBIE [TRESC] (zamiast [TRESC] wstaw dowolny tekst opisujący 
Twój stan); 

 Przykłady SMS-a:  
 osobie Znowu szkoła – załamanie…  

 osobie Zakochana!!! :-D 

D. Pomoc 
 
POMOC: Aby uzyskać spis najwaŜniejszych poleceń SMS-owych, wyślij SMS-a o treści 
POMOC na numer 70133. 
Przykład SMS-a: pomoc 

E. Wyrejestrowywanie si ę 
 
WYREJESTROWANIE SIĘ: Aby wyrejestrować się z Usługi, wyślij SMS-a o treści USUN 
na numer 70133. 
Przykład SMS-a: usun  

F. Tabela numerów i ceny SMSów 
 
Tabela numerów uŜywanych w Usłudze wraz z oznaczeniem ich przeznaczenia i 
kosztem wysłania jednego SMS-a. 
 

Numer Przeznaczenie Cena 

70133 Numer podstawowy 

70233 
70333 
70433 
70533 

Numery do rozmów 
pomiędzy Uczestnikami 

0,50 zł netto/ 
0,61 zł z VAT 

 


