REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU
I. Wstęp
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne
zasady korzystania z usług serwisu www.MediaInner.pl.
II. Definicje
1. Serwis internetowy - „Serwis” - oznacza serwis, dostępny na stronie
www.MediaInner.pl wraz z treściami na niej udostępnionymi. Serwis jest
przeznaczony do korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszym
regulaminem.
2. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która może korzystad z treści na
niej zawartych w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.
3. SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomośd
SMS, która zostaje wysłana do użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej
przez użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia, który to
SMS zawiera zamówioną przez użytkownika treśd, za którą użytkownik
dokonuje opłaty.
4. Usługa MT „M3DINNER” - usługa subskrypcji Premium MT, którą może
aktywowad wyłącznie Użytkownik telefonu komórkowego. W ramach usługi
Użytkownik będzie pięd razy w tygodniu otrzymywał na telefon wiadomości
zawierające treści ezoteryczne oraz informacje o nowościach na stronie
Mediainner.pl. Wiadomości dotyczące ezoteryki mają charakter
humorystyczny i nie powinny byd traktowane jako wiarygodne źródło
informacji.
5. SERWIS MEDIAINNER.pl - serwis z contentem obrazkowym oraz
rozrywkowym, umożliwiający aktywnym w subskrypcji użytkownikom

III. Wymagania Techniczne. Zasady ogólne
1. Skorzystanie z serwisu www.MediaInner.pl wymaga następujących
minimalnych wymagao technicznych:
a) komputer, lub inne mobilne urządzenie,
b) Dostęp do Internetu,
c) Zainstalowana przeglądarka – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,
Google Chrome lub inna. Ponadto celem skorzystania z płatnych zasobów

serwisu wymagane jest uruchomienie Usługi SMS MT „M3DINNER” – mogą
tego dokonad wyłącznie użytkownicy telefonów komórkowych będący
abonamentami sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE), Polkomtel S. A.
(Plus), P4 Sp. z o. o. (Play) oraz sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.(TMobile) mający prawo do ich użytkowania w tym do korzystania z usług
MT.
2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w granicach
obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w szczególności dotyczącymi
korzystania z sieci internet.
3. Użytkownik w szczególności nie może:
a) naruszad praw bądź zakłócad możliwości korzystania z Serwisu przez
innych użytkowników;
b) naruszad praw własności intelektualnej osób trzecich;
c) korzystad z Serwisu w sposób, który może doprowadzid do naruszenia
prawidłowego działania oferowanych w nim usług;
4. Poprzez zarejestrowanie się w serwisie www.MediaInner.pl użytkownik
akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na
otrzymywanie informacji o serwisie drogą elektroniczną na podany mail i
numer telefonu oraz użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie
informacji o nowościach a także treści reklamowych na maila i numer
telefonu podanego podczas rozwiązywania testu. Użytkownik ma prawo w
każdym czasie odwoład zgodę na otrzymywanie powyższych informacji
poprzez zgłoszenie tego faktu administratorowi na adres mail
skonetspzoo@gmail.com
IV. Uzyskanie dostępu do płatnych zasobów Serwisu
1. W celu skorzystania z płatnych zasobów serwisu Użytkownik powinien
uruchomid usługę subskrypcji MT „M3DINNER”.
2. Zasady korzystania z usługi subskrypcji MT „M3DINNER” zostały opisane
w „Regulaminie korzystania z Serwisu oraz Usługi SMS MT „M3DINNER”.
V. Zasady korzystania z serwisu i uczestnictwa w Konkursie
1. Przyjmowanie zgłoszeo do Konkursu trwa od 1 grudnia 2016 roku do 1
kwietnia 2017 roku.

2. Oprócz spełnienia warunku uczestnictwa, o których mowa w pkt. 1
powyżej, ponadto
warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez
Uczestnika przed wysłaniem odpowiedzi konkursowej poprzez formularz
dostępny na stronie http://MediaInner.pl/konkurs
b) podanie zgodnie z prawdą następujących danych osobowych
Uczestnika: operatora swojej sieci komórkowej oraz numer telefonu wraz
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji
Konkursu oraz w celach marketingowych podmiotów wymienionych na
Stronie i podmiotów z nimi współpracujących oraz zgody na otrzymywanie
informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od
podmiotów wymienionych na Stronie i podmiotów z nim
współpracujących.
c)Wysłanie odpowiedzi konkursowej na pytanie:
" W jaki sposób wykorzystasz wygraną?" poprzez formularz dostępny na
stronie http://MediaInner.pl/konkurs
VI Nagrody
1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przyznane zostaną
następujące nagrody w Konkursie:
- skórki do gry Counter Strike: Global Offensive
- lokalizator GPS z funkcją dokładnego namierzenia lokalizacji
- telefon komórkowy iPhone 6
- zestaw kosmetyków
- dodatki do gry World Of Tanks
- gra Grand Theft Auto V
- dodatki do gry League Of Legends
- dowolna gra na platformie Steam
- telefon Samsung S6
- 50zł PaySafeCard
itp.

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Po aktywacji Serwisu MT, Użytkownik będzie otrzymywał cyklicznie SMS
Premium MT od Organizatora. Po okresie promocyjnym wśród
uczestników, którzy nie wyłączyli usługi oraz wysłali odpowiedź na pytanie
konkursowe zostaną wybrani zwycięzcy.

2.Komisja dokona wyboru najlepszych zgłoszeo na posiedzeniu
odbywającym się dnia 10 kwietnia 2017 roku .
3. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników,
Komisja Konkursowa
będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):
a) Oryginalnośd wykonania zadania
b) Pomysłowośd
c) Słownictwo i stylistykę
d) Przydatnośd w działaniach marketingowych dla Organizatora.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie nie później niż do 14 dni po
zakooczeniu terminu przyjmowania zgłoszeo przez Uczestników za
pomocą Strony.
5. Uczestnik, którego numer telefonu pojawi się na
MediaInner.pl/zwyciezcy w wyżej wspominanym terminie, ma obowiązek
w ciągu 7 dni przekazad swoje dane na adres e-mail
skonetspzoo@gmail.com w celu przesłania nagrody.
6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy Uczestnik
spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator
ma prawo wstrzymad się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania przez
Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym
Regulaminie. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest
osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba
taka traci prawo do odebrania Nagrody.
7. Lista nagród znajduje się pod adresem www.MediaInner.pl/nagrody
8. W przypadku braku dostępności wybranej przez zwycięzcę nagrody i
braku możliwości sprowadzenia w terminie 14dni od ogłoszenia wyników,
Organizator jest zobowiązany przekazad równowartośd nagrody w formie
przelewu bankowego na wskazany numer konta bankowego tytułem
ekwiwalentu.

VII. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące działania strony www.MediaInner.pl można
składad w formie elektronicznej na adres email: skonetspzoo@gmail.com .
2. Zaleca się aby reklamacje zawierały następujące informacje: dokładny
opis i powód reklamacji, adres na który m a zostad udzielona odpowiedź
oraz numer telefonu użytkownika.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania
poprawnie złożonej
reklamacji i odesłane na adres wskazany przez Użytkownika.
IX. Postanowienia końcowe
1. Regulamin usługi dostępny jest na stronie www.MediaInner.pl regulamin
2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do
zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia
usług i funkcjonowania Serwisu. Informacja o zmianach będzie
umieszczona na stronie internetowej Serwisu. W przypadku zmiany
regulaminu Uczestnik ma prawo do rezygnacji z serwisu.
3. Całkowita odpowiedzialnośd właściciela strony wobec użytkownika,
który nie jest konsumentem (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek
tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie
uiszczonych przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z Serwisu.
4. Użytkownik ma możliwośd zapoznania się z Kodeksem dobrych praktyk
przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23
sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Ustawa jest dostępna pod adresem
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206 .
5. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych
korzystaniem z usług dostępnych w ramach Serwisu jest sąd właściwy
miejscowo dla siedziby właściciela serwisu. Postanowienie to nie dotyczy
sporów, w których stroną jest konsument .
6. Użytkownik będący konsumentem ponadto posiada m.in. następujące
możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeo:
1. Możliwośd zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
Sprzedaży.
2. Możliwośd zwrócenia się do do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakooczenia sporu między
Użytkownikiem, a właścicielem strony.

3. Możliwośd uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie
rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a właścicielem strony,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadao
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

