REGULAMIN APLIKACJI STUDIO POLAKÓW
1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin) określa zasady
korzystania z aplikacji mobilnej „Studio Polaków” (dalej Aplikacja) działającej w ramach
komunikacji Użytkowników z „Telewizją WPOLSCE.PL” (dalej Telewizja).
2. Usługi dostępne za pomocą Aplikacji są świadczone przez Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
(81-472), przy ul. Legionów 126-128, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000429681, kapitał zakładowy 5 570 600 złotych, NIP:
1132857790, (dalej Fratria).
3. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.
4. Użytkownikiem Aplikacji może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej
zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Aplikacji pod warunkiem uzyskania zgody ich
przedstawiciela ustawowego.
5. Aplikacja pozwala Użytkownikowi na wysłanie zgłoszenia do programu Studio Polaków (dalej
Program) emitowanego w Telewizji. Zgłoszenie umożliwia Użytkownikowi na prowadzenie
rozmowy on-line z wybranym przez niego dziennikarzem. Każda rozmowa dotyczyć będzie
różnych tematów związanych z bieżącą sytuacją w Polsce i na świecie, które są aktualnie
omawiane w mediach.
6. Użytkownik korzystający z Aplikacji upoważnia Fratrię do utrwalania i rozpowszechniania
swojego wizerunku oraz wypowiedzi do Programu poprzez Aplikację zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
7. Fratria zastrzega sobie możliwość wykorzystania Programu z udziałem Użytkownika, w celu
przygotowania materiałów do innych programów telewizyjnych, a także umieszczenia Programu
w formie audio i video wraz z wizerunkiem udostępnionym przez Użytkownika poprzez Aplikację,
na co Użytkownik wyraża zgodę.
8. Użytkownik Aplikacji udostępnia swój wizerunek oraz wypowiedzi na własną odpowiedzialność.
Fratria nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Użytkowników poprzez Aplikację ani
skutków ich emisji dla Użytkownika.
9. Niedopuszczalne są wypowiedzi Użytkowników podczas Programu o treściach sprzecznych z
prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących
przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe.
10. Niedopuszczalne są również wypowiedzi Użytkowników podczas Programu o charakterze
reklamowym.
11. Fratria zastrzega sobie prawo do przerwania Programu w szczególności, jeśli zawierają
wypowiedzi, o których mowa w ustępie 9 i 10 Regulaminu.
12. Fratria zastrzega sobie prawo do zablokowania w Aplikacji konta Użytkownika, naruszającego
postanowienia ustępów 9 i 10 Regulaminu.
13. Aby móc skorzystać z Aplikacji w celach określonych powyżej, Użytkownik musi pobrać i
zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym Aplikację ze sklepu z aplikacjami na system Android
lub iOS, zalogować się w Aplikacji oraz potwierdzić zapoznanie się i akceptację niniejszego
Regulaminu oraz Regulaminu serwisów Wydawnictwa Fratria.

14. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji to posiadanie urządzenia typu
smartfon z systemem operacyjnym Android w wersji 7.1.2 (lub wyższej) lub iOS w wersji 9.3.5
(lub wyższej).
15. Poprzez pobranie Aplikacji Użytkownik jest zobowiązany dokonać rejestracji oraz akceptacji
regulaminów, o których mowa w ust. 13 niniejszego Regulaminu.
16. Po dokonaniu rejestracji, w celu skorzystania z Aplikacji należy wybrać dziennikarza z
prezentowanej listy w Aplikacji, z którym Użytkownik zamierza prowadzić rozmowę on-line
podczas Programu. Oczekiwanie na potwierdzenie wysłanego prawidłowo zgłoszenia trwa do 5
dni roboczych. Fratria jest uprawniona do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyn.
17. Użytkownik uczestniczący w Programie poprzez Aplikację, potwierdza, że wyraża zgodę na
utrwalenie wypowiedzi oraz wizerunku zamieszczonego w Programie i oświadcza, że zezwala na
emisję swoich wypowiedzi oraz wizerunku utrwalonego w Programie, w tym na antenie Telewizji,
a także do przechowywania wypowiedzi oraz wizerunku w Programie przez Fratrię w wersji
oryginalnej lub skróconej albo połączonej z innymi treściami lub zdjęciami w granicach prawa do
upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykorzystania wizerunku lub
wypowiedzi Użytkownika.
18. Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę i uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych w
Programie na emisję swojego i ich wizerunku i udostępnienia go w Telewizji.
19. Zgoda określona w ust. 16 i 17 Regulaminu dotyczy wizerunku wyłącznie w ramach utrwalenia w
Programie, które mogą być połączone z innymi materiałami, w tym materiałami reklamowymi,
a także dowolnie przerabiane i modyfikowane w granicach obowiązującego prawa, w ramach
produkcji i publikacji materiałów wykorzystywanych przez Fratrię oraz obejmuje
wykorzystywanie wizerunku w powyższym zakresie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granicami oraz jest nieograniczona w czasie.
20. Użytkownik potwierdza, iż poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Fratrii
jakichkolwiek roszczeń osób uwiecznionych w emitowanym Programie.
21. Z chwilą emisji Programu poprzez Aplikację, Użytkownik udziela Fratrii licencji niewyłącznej do
wypowiedzi na czas nieokreślony, bez ograniczenia terytorialnego a w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wypowiedzi-wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wypowiedzi utrwalono
-wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania wypowiedzi w sposób inny niż określony w pkt 2 -publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (w tym:
przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie, telefonicznie i telekomunikacyjnie,
na platformach cyfrowych i innych), a także publiczne udostępnianie wypowiedzi w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
zarówno w sieciach przewodowych lub bezprzewodowych, powszechnie dostępnych, jak i
dostępnych po spełnieniu określonych warunków, a także w sieciach zamkniętych, nadto we
wszystkich technikach i technologiach, w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a
także publiczne udostępnianie utworu poprzez Telewizję

4) swobodnego korzystania z wypowiedzi oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy i
promocji Telewizji
5) wykorzystania w innych utworach w postaci nie stanowiącej opracowania, w tym w utworach
audiowizualnych lub multimedialnych, w zakresie wskazanym powyżej.
22. Użytkownik upoważnia Fratrię do rozpowszechniania swoich wypowiedzi oraz wizerunku,
niezależnie od sposobu ich wykorzystania, bez wskazywania autorstwa.
23. Użytkownik upoważnia Fratrię do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do
wypowiedzi, w tym prawa do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu,
wykonywania nadzoru autorskiego oraz do ingerowania w ich integralność.
24. W przypadku, gdy podczas emisji Programu powstanie utwór o artystycznym wykonaniu, w
rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z momentem
utrwalenia Programu Użytkownik udziela Fratrii licencji niewyłącznej, bez ograniczenia
terytorialnegona czas nieokreślony do tak powstałego artystycznego wykonania na wszystkich
polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie.
25. Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres
studiopolakow@fratria.plbądź na piśmie na adres Fratrii wskazany w niniejszym Regulaminie.
26. Fratria rozpatrzy reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź
na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
27. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Fratria sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Legionów 126-128 w Gdyni (81-472). Dane osobowe Użytkowników będą
przetwarzane w celu zapewnienia korzystania z Aplikacji.
28. W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Fratria
oświadcza, że administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fratria sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia. Podane przez Użytkowników dane osobowe
będą przetwarzane przez Fratrię dla nagrania każdego Programu oraz nawiązywania kontaktu z
właścicielem danych w związku z Programem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest
emisja Programu przez Fratrię. Dalszą podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
administratora polegający na konieczności realizacji ciążących na administratorze obowiązków
prawnych.
29. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: pracownicy i
współpracownicy Fratrii, podmioty przetwarzające w imieniu Fratrii.
30. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do nagrania i emisji Programu.
31. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia i do
przeniesienia danych oraz ograniczenia przetwarzania.
32. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Użytkownik może wyrazić sprzeciw kontaktując się z administratorem poprzez
adres e-mail: daneosobowe@fratria.pl.

33. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z emisji Programu.
34. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza teren Unii Europejskiej lub
organizacji międzynarodowej.
35. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: www.studiopolakow.pl
36. Fratria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany
Regulaminu zostaną udostępnione pod adresem, o którym mowa w pkt 34.

