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Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady oraz warunki korzystania z
SERWISU LOLOKI, zwanego dalej „SERWISEM LOLOKI”. Słowa używane
wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
SERWIS LOLOKI zawiera bajki, opowiadania, treści edukacyjne, książki, które
powstały przy udziale Autorów Tekstu, Ilustratorów, Twórców Ścieżek dźwiękowych,
Lektorów.
SERWIS LOLOKI jest przeznaczony dla Użytkowników i Abonentów, którzy
wnikliwie zapoznali się z treścią Regulaminu, chcą go przestrzegać i którzy mogą
korzystać z Serwisu LOLOKI.
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Bajka, Opowiadanie, Treści Edukacyjne, książka – utwór zamieszczony w
SERWISIE LOLOKI.
Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
korzysta z SERWISU LOLOKI po dokonaniu rejestracj, lub bez dokonania rejestracji
albo korzystający z taryfy JuniorBox w sieci PLAY który(a) zapoznała się z aktualną
treścią Regulaminu, zaakceptowała jego aktualne brzmienie, zobowiązała się
przestrzegać Regulaminu oraz dysponuje Warunkami technicznymi do korzysta z
SERWISU LOLOKI. Użytkownik nie jest uprawniony bez zgody SERWISU LOLOKI,
w szczególności do kopiowania w całości lub części materiałów, treści, zawartości
SERWISU LOLOKI jego prezentowania lub rozpowszechniania. Osoby fizyczne nie
posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z wyłączeniem osób, które nie
ukończyły 13 roku życia obowiązane są dokonywać wszystkich czynności za zgodą
przedstawicieli ustawowych lub prawnych opiekunów.
Warunki techniczne - Użytkowniek chcąc korzystać z serwisu loloki powinien
dysponować, komputerrem z dostępem do internetu, wyposażonym w przeglądarke
internetową oraz oprogramowanie antywirusowe, lub urzadzeniem przenośnmy
(telefon, tablet) z sytemem iOS, lub Addroid.
Rejestracja- wprowadzenie przez Użytkownika do SERWISU LOLOKI danych
wskazanych w serwisie LOLOKI zgodnie z warunkami Regulaminu.
Abonent- osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która kupiła
utwór, lub wykupiła Abonament do SERWISU LOLOKI, korzysta z SERWISU
LOLOKI na zasadach określonych w Regulaminie oraz która zapoznała się i
zaakceptowała aktualną treść Regulaminu oraz dysponuje Warunkami technicznymi do
korzystania z SERWISU LOLOKI. Abonent nie jest uprawniony bez zgody SERWISU
LOLOKI w szczególności do kopiowania w całości lub części materiałów, treści,
zawartości SERWISU LOLOKI jego prezentowania lub rozpowszechniania. Osoby
fizyczne nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z wyłączeniem osób,
które nie ukończyły 13 roku życia obowiązane są dokonywać wszystkich czynności za
zgodą przedstawicieli ustawowych lub prawnych opiekunów.
Abonament – opłata za uzyskanie przez Abonenta dostępu do SERWISU LOLOKI w
wersji wskazanej w SERWISIE LOLOKI.
Cennik – zawiera aktualne ceny za korzystanie z SERWISU LOLOKI
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Korzystajacy z taryfy JuniorBox - osoba korzystająca z planu taryfowego JuniorBox
w sieci PLAY.
Kod alfanumeryczny – ciąg znaków alfanumerycznych (liery i cyfry), który jest
dołączony do zestawu planu taryfowego JuniorBox w sieci PLAY. Kod
alfanumeryczny daje KORZYSTAJĄCEMU z Taryfy Junior Box bezpłatny, roczny
dostęp do SERIWSU LOLOKI.

KORZYSTANIE Z SERWISU
Rejestracja jest dokonywana przez wyrażenie zgody na użycie kont google lub facebook do
logowania w SERWISIE LOLOKI, lub poprzez uzupełnienie Formularza znajdującego
się na stronie http://loloki.pl/signup następującymi danymi:
- hasło
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

adresu

e-mail;

Formularz winien być wypełniony we wszystkich polach wskazanych do wypełnienia i
zawierać wszystkie ujęte w nim, oświadczenia Użytkownika poprzez
przekreślenie/zaznaczenie stosownego pola przy każdym oświadczeniu.
Przed każdym Logowaniem do SERWISU LOLOKI Użytkownik jest proszony o
zapoznanie się z aktualną treścią Regulaminu oraz o jej zaakceptowanie i złożenie
oświadczenia o zapoznaniu się z aktualną treścią Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie
zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem Regulaminu proszony jest o nielogowanie
się do SERWISU LOLOKI i niekorzystanie z SEWISU LOLOKI.
SERWIS LOLOKI został stworzony przez MILCOLORES Agnieszka Jagodzińska 05800 Pruszków, ul. Przemysłowa 11, NIP 8171876625, REGON: 140348861, który jest
jednocześnie dostawcą dostępu do utworów znajdujacych się w SERWISIE LOLOKI,
znajdujących się na stronie loloki.pl.
Dane osobowe Użytkowników będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych
Użytkowników jest MILCOLORES Agnieszka Jagodzińska 05-800 Pruszków, ul.
Przemysłowa 11, NIP 8171876625, REGON: 140348861, Użytkownik dokonując
Rejestracji w SERWISIE LOLOKI wyrazi zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
swoich danych osobowych przez SERWIS LOLOKI w celu wykonywania postanowień
Regulaminu i korzystania z SERWISU LOLOKI. Użytkownik przyjmuje do
wiadomości, że ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
usunięcia, wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Aktualna treść Regulaminu udostępniana jest na stronie loloki.pl/regulamin wraz ze
wszystkimi zmianami z oznaczeniem daty dziennej i godziny ich wprowadzenia.
Po o prawidłowym zalogowaniu zostanie zawarta umowa pomiędzy Abonentem, a
SERWISEM LOLOKI, od której Abonent może odstąpić w terminie 14 dni od dnia
pierwszego logowania, po wypełnieniu formularza odstąpienia dostępnego w
SERWISIE. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi, Abonentowi, który
skorzystał z usługi lub usług SERWISU LOLOKI.
Korzystający z Taryfy Junior Box chcąc użyć darmowego kodu alfanumerycznego
dołączonego do zestawu Taryfy Junior Box zobowiązany jest do dnia 30 września 2018
roku aktywować otrzymany kod alfanumeryczny. Po dniu 30 września 2018 roku
aktywacja kodu alfanumerycznego jest niemożliwa, zaś Korzystający z Taryfy Junior
Box traci możliwość rozpoczęcia darmowego użytkowania SERWISU LOLOKI.
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Aktywacja darmowego kodu alfanumerycznego w terminie do dnia 30 września 2018
roku pozwala Korzystającemu z Taryfy Junior Box na bezpłatne użytkowanie
SERWISU LOLOKI przez okres jednego roku liczonego od dnia aktywacji. Dostęp do
SERWISU LOLOKI uruchomiony za pomocą darmowego kodu alfanumerycznego
zostanie automatycznie wyłączony po upływie roku.
Użytkownik nie będący abonentem może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z
SERWISEM LOLOKI. Oświadczenie powinno być wysłane do OBSŁUGI SERWISU
LOLOKI na adres kontakt@loloki.pl.
SERWIS LOLOKI z ważnych powodów może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem
lub Abonentem za 14 dniowym wypowiedzeniem.
Użytkownicy, Abonenci ponoszą odpowiedzialność za treść danych, informacji
dostarczanych do SERWISU LOLOKI w szczególności w trakcie Rejestracji. SERWIS
LOLOKI ma prawo do zablokowania dostępu do SERWISU LOLOKI Użytkownikowi
lub
Abonentowi,
który:
a) wykorzystuje zawartość SERWISU LOLOKI do celów niezgodnych z jej
przeznaczeniem
lub
na
szkodę
osób
trzecich;
b) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
SERWIS LOLOKI – dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie
zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie
loloki.pl było poprawne.
Użytkownicy, Abonenci wyrażają zgodę i uznają, iż jajkiekolwiek próby w
szczególności włamania do SERWISU LOLOKI czy bezprawnego korzystania z
contentu lub utworów zamieszczonych w SERWISIE LOLOKI, w tym Bajek,
Opowiadań, Ilustracji lub jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, w tym kopiowanie
Bajek, Książek, Utworów, Opowiadań, Zdjęć, Ilustracji, udostępnianie jakichkolwiek
treści SERWISU LOLOKI poza serwisem, w tym w szczególności na You Tube jest
uznane za zabronione oraz jest uznane za korzystanie w sposób niezgodny z
Regulaminem, które może skutkować nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do
Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje Użytkownikom lub Abonentom. Reklamacja
powinna zawierać imię, nazwisko, lub nazwę osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokładny adres jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być wysyłane w
wersji elektronicznej na adres kontakt@loloki.pl lub w formie pisemnej na adres 05800 Pruszków, Przemysłowa 11 - Reklamacje rozpatrywane są przez SERWIS
LOLOKI w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia doręczenia. O rozpatrzeniu
reklamacji Użytkownik lub Abonent zostanie poinformowany przez SERWIS
LOLOKI listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu
powszechnego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu stosowania Regulaminu będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny. Prawem właściwym jest prawo polskie.
W przypadku stwierdzenia nieważności postanowienia Regulaminu w oparciu o
prawomocne orzeczenie Sądu pozostałe jego postanowienia pozostają wiążące dla
Użytkowników, Abonentów, SERWISU LOLOKI.

