Regulamin serwisu DIGITAPE
1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu DIGITAPE.
1.2 Serwis DIGITAPE dostępny jest pod adresem: https://digitape.tv/
1.3 Właścicielem serwisu jest IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241 B,
53-234 Wrocław.
1.4 Regulamin korzystania z serwisu dostępny jest pod adresem: https://digitape.tv/
1.5 Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, zobowiązany jest zapoznać się z
Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień. Zobowiązany jest również potwierdzić zapoznanie
się z regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
1.6 Rozpoczęcie korzystania z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
2. Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o niżej zdefiniowanych pojęciach, należy rozumieć je w następujący
sposób:
2.1 Serwis DIGITAPE – serwis dostępny online pod adresem: https://digitape.tv/, służący do
archiwizacji materiałów, zwany również „Serwisem”.
2.2 Administrator – IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241 B 53-234 Wrocław.
2.3 Regulamin – niniejszy dokument, w którym zawarte są zapisy dotyczące praw i obowiązków
Użytkowników Serwisu.
2.4 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług Serwisu na zasadach
określonych w Regulaminie.
2.5 Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu, przypisany wyłącznie konkretnemu
Użytkownikowi, dzięki którym Użytkownik może korzystać z zasobów Serwisu dostępnych po
zalogowaniu.
2.6 Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik posiadający Konto w serwisie DIGITAPE
2.7 Użytkownik Niezarejestrowany – dowolna osoba fizyczna korzystająca ze strony Serwisu bez
zalogowania.
2.8 Rejestracja – czynność polegająca na utworzeniu Konta w Serwisie, na którą składa się:
wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz udzielenie zgód, wymaganych do pozytywnego
zakończenia procesu Rejestracji.
2.9 Formularz Rejestracyjny – zestaw danych niezbędnych do uzupełnienia w celu utworzenia konta w
Serwisie, dostępny pod adresem: https://www.digitape.com/
2.10 Login – unikalna nazwa wprowadzona przez Użytkownika, służąca wraz z hasłem do uzyskania
dostępu do Serwisu.
2.11 Hasło – ciąg znaków ustalonych przez Użytkownika w procesie rejestracji, wykorzystywany w
celu zabezpieczenia dostępu do Konta oraz zapewnienia autoryzowanego dostępu do niego.
2.12 Materiał – plik wideo w postaci cyfrowej przesłany do serwisu przez Użytkownika.

2.13 Szczegóły Materiału – zestaw metadanych (tytuł, autor, słowa kluczowe) opisujących Materiał.
2.14 Podgląd – plik umożliwiający Użytkownikowi podgląd Materiału dostępnego w Serwisie.
2.15 Przetwarzanie danych – wykonywanie pojedynczych operacji, zestawu operacji na danych w
sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie.
2.16 Udostępnianie – bezpłatne upublicznianie cyfrowych kopii archiwalnych materiałów online.
2.17 Przestrzeń dyskowa – wydzielona cześć systemu, zarezerwowana na zapisywanie wskazanych
przez użytkownika danych.
2.18 Zasób – całość materiałów zapisanych w serwisie w formie plików cyfrowych

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
3.1 Serwis może być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem przez
Administratora usługi archiwizacji materiałów online.
3.2 Użytkownicy mogą wykorzystywać Serwis wyłącznie w celu w jakim został on stworzony. Materiały
umieszczane w serwisie są własnością Użytkowników.
3.3 Wykorzystywanie przez Użytkowników Materiałów umieszczonych w Serwisie do celów
komercyjnych wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność właściciela serwisu, IFIRMA SA.
Wykorzystywanie całości Materiału lub jego fragmentu w celach innych, niż wskazanych w pkt 3.2
wymaga posiadania stosownej licencji aby umieścić Materiały w serwisie.
3.4 Administrator i Użytkownicy są zobowiązani do dołożenia najwyższej staranności przy korzystaniu
z Serwisu.
3.5 Administrator oraz Użytkownik dołożą wszelkich starań aby dane gromadzone lub przekazywane
za pomocą Serwisu były chronione w stopniu odpowiednim do skali zagrożeń i kategorii danych
objętych ochroną.
3.6 Serwis zawiera bezpieczny, szyfrowany kanał komunikacji pomiędzy przeglądarką a serwisem z
wykorzystaniem protokołu HTTPS.
3.7 Administrator Serwisu uprawniony jest do krótkotrwałej i czasowej przerwy w działaniu Serwisu
celem jego ulepszenia, konserwacji lub zaimplementowania nowych usług.
3.8 Administrator Serwisu jest uprawiony do prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej,
promocyjnej i reklamowej.
3.9 Zawarcie umowy o świadczenie usług droga elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania oraz
aktywacji Konta i akceptacji Regulaminu Serwisu.
4. Rejestracja konta
4.1 Rejestracja Konta umożliwia Użytkownikowi Zarejestrowanemu:
• przechowywanie Materiałów
• pobieranie umieszczonej w serwisie zawartości,

• zarządzania Materiałami,
4.2 Rejestracja konta jest dobrowolna i nieodpłatna.
4.3 Rejestracja konta jest warunkiem wymaganym do korzystania z Serwisu.
4.4 Ważność kont zarejestrowanych w Serwisie jest bezterminowa.
4.5 Rejestracja konta następuje poprzez:
a. wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://www.digitape.tv/
b. zaakceptowanie Regulaminu i innych wymaganych zgód, poprzez oznaczenie checkboxów z polami
zgody,
c. aktywowanie konta, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany na wskazany w trakcie
rejestracji adres e-mail.
4.6 Zarejestrowanie konta zobowiązuje Użytkowników do zaakceptowania wymaganych zgód i
oświadczeń.
4.7 Użytkownik może posiadać tylko jedno konto zarejestrowane na unikalny adres e-mail.
4.8 Bezwzględnie zabronione jest udostępnianie danych logowania do konta osobom trzecim.
Użytkownik zobligowany jest do ochrony danych osobowych i nie przekazywania ich osobom trzecim.
4.9 Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest chronić jest swoje hasło, nie udostępniać go osobom
trzecim oraz w celach bezpieczeństwa regularnie zmieniać hasło.
4.10 Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania / usunięcia konta Użytkownikowi w przypadku
kiedy Użytkownik postępuje niezgodnie z Regulaminem.
b. usunięcie konta skutkuje brakiem możliwości zalogowania się do Serwisu.
4.11 W sytuacji, gdy osoba trzecia wejdzie w posiadanie hasła Użytkownika, powinien on niezwłocznie
dokonać próby zmiany hasła. W przypadku gdy taka próba zakończy się niepowodzeniem, Użytkownik
powinien zwrócić się do Administratora z prośbą o zablokowanie konta.
4.12 W sytuacji braku wykonania czynności o których mowa w pkt. 4.11 Użytkownik ponosi ryzyko
związane z użytkowaniem jego Konta przez osobę trzecią.
4.13 Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swojego konta.

5. Naruszenie regulaminu serwisu
5.1 Bezwzględnie zabronione jest korzystanie z Serwisu do celów niezgodnych z zapisami
Regulaminu oraz naruszających przepisy powszechnie obwiązującego prawa.
5.2 Użytkownicy Zarejestrowani korzystający z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem mogą
podlegać następującym sankcjom:
a. zablokowaniu konta, z którego doszło do naruszenia Regulaminu lub prawa,
b. usunięcia konta, z którego doszło do naruszenia Regulaminu lub prawa.

5.2 Odblokowanie dostępu do konta przez Administratora spowoduje przywrócenie pełnego dostępu
do Serwisu.
5.3 W przypadku wyrządzania szkody działaniami spowodowanymi przez Użytkownika, Administrator
Serwisu ma prawo dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.
6. Odpowiedzialność Administratora
6.1 Administrator odpowiada w całości za udostępniany Serwis.
6.2 Administrator ponosi odpowiedzialność za treści opublikowane w Serwisie po stronie
Administratora.
6.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie przez
Użytkowników.
6.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu w przypadku wystąpienia
zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. klęski żywiołowe itp.).
6.5 Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników (w szczególności
zobowiązuje się do nieprzekazywania tych danych osobom trzecim), chyba, że odrębne przepisy będą
mogły stanowić inaczej.
7. Prawa autorskie
7.1 Administrator Serwisu posiada pełne prawa do niego.
7.2 Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie w jakiejkolwiek sposób
treści umieszczonych na stronie (zarówno w całości jak i fragmentach) bez zgody Administratora.
Wyjątek stanowią zapisy pkt 3 powyżej.
8. Postanowienia końcowe
8.1 Administrator upoważniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu, w szczególności w
przypadku zmian w przepisach prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia
świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług lub zmian
organizacyjnych oraz prawnych Administratora.
8.2 Aktualna wersja dokumentu udostępniania będzie na stronie Serwisu.
8.3 Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
8.4 W sytuacji braku akceptacji wprowadzonej zmiany w Regulaminie, Użytkownik może samodzielnie
usunąć konto po zalogowaniu lub zwrócić się do Administratora z prośbą o jego usunięcie.
8.5 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
8.6 Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Administratora .
8.7 Zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy kierować pod adres e-mail: info@digitape.tv

