
Regulamin Blogów Serwisu Internetowego P4 
 

1. Definicje: 

 
P4 – P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Taśmowa 7 (02-677), wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, o 

kapitale zakładowym w wysokości 46.320.000 PLN, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609 

(wydawca Serwisu Internetowego P4); 

Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z Blogów Serwisu Internetowego P4; 

Regulamin Serwisu- Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego P4; 

Serwis- wydzielona część Serwisu Internetowego P4, Blogi Serwisu Internetowego P4; 

Serwis Internetowy P4 - serwis internetowy PLAYMOBILE prowadzony przez P4 pod 

aktualnym adresem http://www.playmobile.pl, lub każdym następnym, który go zastąpi - 

umożliwiający użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników internetowych 

(blogów) oraz zamieszczanie zdjęć w blogach; 

Umowa - umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o., zawarta z 

Użytkownikiem w formie pisemnej; 

Użytkownik – abonent sieci telekomunikacyjnej P4; 

Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

nr 144, poz. 1204); 

 

2. Regulamin określa zasady realizacji przez P4 na rzecz Użytkowników Serwisu usługi 

świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, polegającej na publikacji i 

utrzymywaniu na stronach Serwisu, prowadzonych przez użytkowników dzienników 

internetowych oraz zamieszczonych przez nich zdjęć w blogach (zwanych dalej "blogami"). 
 

3. Usługa publikacji i utrzymywania blogów jest dostępna wyłącznie dla abonentów sieci 

telekomunikacyjnej P4. 

 

4. W ramach świadczenia usługi elektronicznej P4 udostępnia Użytkownikom miejsce na 

serwerze Serwisu oraz dostarcza oprogramowanie w celu założenia i prowadzenia blogów 

na warunkach określonych Umową oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy powoduje wygaśnięcie umowy o świadczenie usług 

określonych w pkt. 3 i 4 Regulaminu odpowiednio po upływie okresu wypowiedzenia lub w 

dacie wygaśnięcia Umowy. Warunki rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy określone są w 

regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla abonentów. 

 

6. 

a) Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie bloga jest równoznaczne z ich 

publicznym udostępnieniem. 

b) Użytkownik Serwisu publikuje na stronach swojego bloga wszelkie treści, komentarze, 

opinie, zdjęcia oraz inne materiały ( łącznie zwane dalej „Materiałami”) wyłącznie w 

zakresie posiadanych praw do tych materiałów i wyłącznie na własną odpowiedzialność. P4 

nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez 

użytkowników. 



7. 

Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach blogów działań sprzecznych z prawem, 

uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających 

zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest :a) umieszczanie przez 

użytkowników na stronach ich blogów treści sprzecznych z prawem, wzywających do 

nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również 

treści uznanych powszechnie za naganne moralnie jak nagość, pornografię i treści 

obsceniczne oraz społecznie niewłaściwe i naruszające zasady Netykiety, 

b) umieszczanie przez Użytkowników na stronach ich blogów materiałów tekstowych, 

graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich w tym 

prawa wyłączne jak prawa autorskie bez zgody ich właścicieli. 

 

8. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Użytkowników blogów, których zasadniczym 

celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja 

towarów lub usług a także zamieszczanie w treści blogów przekazów reklamowych. 

 

9. P4 zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do treści blogów i usuwania blogów, 

w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów pkt. 6 i 7 niniejszego Regulaminu lub w 

przypadku uzyskanej wiarygodnej informacji, że treść blogu lub inne wykorzystane w 

blogach materiały naruszają prawa lub prawem chronione dobra osób trzecich. 

 

10. Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa P4 

może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących blogi sądowi, 

prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych 

przez nie postępowań. 

 

11. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub nieaktualnych danych w 

Umowie, P4 ma w szczególności prawo do zablokowania możliwości korzystania z Serwisu 

przez Użytkownika lub uzależnienia dalszego świadczenia usług, określonych w pkt. 3 i 4 

Regulaminu, od przedstawienia aktualnych danych lub do rozwiązania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 

12.  

a) P4 dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz 

udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. P4 dołoży 

wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów Serwisu i ich dostępności 

przez całą dobę. P4 nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do 

wstrzymania udostępniania blogów on-line ze względów technicznych. 

b) Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu Internetowym P4 należy zgłaszać za pomocą 

odpowiedniego formularza dostępnego na stronie WWW Serwisu Internetowym P4. 

Reklamacja powinna zawierać prawidłowe dane określone w opisie pól formularza. 

Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, klient 

zostanie poinformowany za pomocą Serwisu Internetowym P4 lub na adres wskazany 

w formularzu. 

 

13. 

a) P4 zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 



b) Z zastrzeżeniem postanowień ust. c poniżej oraz pod warunkiem nie złożenia przez 

Użytkownika oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia 

wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać 

wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu. 

c) W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Użytkownik może 

złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej 

treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez 

użytkownika wiążącego P4 i Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą 

świadczenia usługi wskazanej w pkt. 3 niniejszego Regulaminu. d) Oświadczenie, o którym 

mowa w pkt c) niniejszego paragrafu dla swej skuteczności 

powinno być złożone pocztą elektroniczną na ok@pomocplay.pl 

e) Niezależnie od powyższych postanowień, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć 
stosunek prawny łączący go z P4 w każdym czasie. Postanowienia pkt c-d powyżej stosuje 
się odpowiednio. 
f) w przypadkach określonych w pkt c) lub e ) blog Użytkownika wraz z zamieszczoną w 
ich ramach treścią zostanie bezpowrotnie usunięty z Serwisu w dniu 1 lutego 2010 r. 
 
 

14. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz zasady ochrony 

prywatności określa dokument „ Polityka prywatności" - publikowany na stronach Serwisu. 

 

15. Odpowiedzialność P4 i Użytkownika z tytułu świadczonej usługi określone są w 

Regulaminie Serwisu.  

 

15a. Świadczenie przez P4 usługi polegającej na publikacji i utrzymywaniu na stronach 
Serwisu blogów oraz utrzymywanie samego Serwisu zostanie zakończone z dniem 31 
stycznia 2010 r. Po tej dacie wszystkie blogi wraz z zamieszczoną w ich ramach treścią 
zostaną bezpowrotnie usunięte z Serwisu. 
 

16. 

a) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio w 

następującej kolejności: Regulamin Serwisu i Ustawę. 

b) Regulamin niniejszy obowiązuje od 16 marca 2007 roku, obecna wersja regulaminu 

obowiązuje od 5 stycznia 2010  r.  


