REGULAMIN ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ TKŚ
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Właścicielem strony www.tks.pl jest Telewizja Kablowa Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą
w Świdniku, ul. Norwida 9, działająca na podstawie koncesji nr TK-0005/06, NIP
713-020-76-19, Regon 430521588, zwana dalej TELEWIZJĄ.
2. Telewizja umożliwia zamieszczanie na swojej stronie przesłanych przez Użytkownika
materiałów.
3. Na stronie można zamieszczać: wiadomości, teksty, zdjęcia, filmy, grafiki.
4. Zamieszczanie materiałów odbywa się na zasadach zamieszczonych w niniejszym
Regulaminie.
5. Przed zamieszczeniem materiału należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu,
zaakceptować jego postanowienia i zobowiązać się do ich przestrzegania.
6. Na stronie materiały mogą umieszczać Użytkownicy zarejestrowani
ZASADY OGÓLNE
1. Użytkownik przesyła materiał wyłącznie za pomocą e-maila.
2. Użytkownik przekazując materiał wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną
czasowo i terytorialnie publikację oraz przetwarzanie
3. Użytkownik upoważnia Telewizję do wykorzystywania materiału na różnych polach
eksploatacji (publiczne odtwarzanie, wielokrotną emisję w Programie Lokalnym,
wprowadzenia do sieci oraz pamięci komputera).
4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów dla celów promocji, reklamy
i działalności Telewizji.
5. Użytkownik upoważnia Telewizję do decydowania o sposobie oznaczenia materiałów
oraz możliwości ich opisu.
ZOBOWIĄZANIA
1. Użytkownik zamieszczając materiał na stronie Telewizji zapewnia, że posiada
wszelkie prawa autorskie do dysponowania plikami i nie są one obciążone prawami
osób trzecich.
2. Użytkownik gwarantuje, że:
2.1. informacje zawarte w materiale są prawdziwe i nie wprowadzają nikogo w błąd
2.2. osoby występujące w materiale wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku
na stronie Telewizji oraz innych polach eksploatacji
2.3. zamieszczając materiał ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim treści
oraz ewentualne naruszenie praw osób trzecich
2.4. materiał nie zawiera podkładu muzycznego lub fragmentów muzycznych
materiałów z filmów, do których nie ma praw autorskich.
2.5. przesłany materiał nie zawiera treści o charakterze bezprawnym, a mianowicie
naruszających prawo, dobre obyczaje, a w szczególności nie zawiera treści
pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
obrażających uczucia religijne, propagujących piractwo komputerowe,
fonograficzne, itp.
3. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzesyłania materiałów zawierających treści oraz
elementy graficzne o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
4. Użytkownik ma prawo do komentarzy w stosunku do zamieszczanych przez siebie
materiałów.
5. Telewizja nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy zamieszczanych przez
Użytkowników.

6. Telewizja zastrzega sobie prawo usunięcia materiałów, zablokowania ich emisji w
przypadku, gdy będą naruszały jeden z wyżej wymienionych punktów.
7. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu przesłania na rzecz
Telewizji materiału, pełną i nieograniczoną odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
zwalniając Telewizję w tym zakresie.
8. Telewizja ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz
innych osób utrwalonych w materiale przesłanym przez Użytkownika.
9. Użytkownik oświadcza, że osoby, które zostały utrwalone w materiale wyraziły zgodę
na publikację swojego wizerunku w sieci Internet oraz w programie lokalnym
Telewizji.
10. W przypadku, gdy właściciel strony (Telewizja) uzna, że Użytkownik narusza
postanowienia Regulaminu, natychmiast zablokuje konto (dostęp) Użytkownika
11. Użytkownik oświadcza, że nie rozsyła spamu i nie zamówionej informacji handlowej.
12. Użytkownik nie podejmuje działań, związanych z przesyłaniem i zamieszczaniem
materiałów, które utrudnią lub uniemożliwią funkcjonowanie strony Telewizji.
UMIESZCZANIE PLIKÓW I ICH EKSPLOATACJA
1. W związku z prawidłowym funkcjonowaniem materiału, możliwością bezkolizyjnego
odtwarzania, Użytkownik zobowiązany jest przesyłać materiały w jednym z
następujących formatów: avi, mow, mpg, wmv.
2. Telewizja zastrzega sobie prawo do technicznej ingerencji (obróbki cyfrowej) w
materiał, dostosowania wiadomości, zdjęcia, grafiki lub innego materiału do wymogu
strony internetowej, emisji w sieci kablowej.
3. Telewizja ma prawo skracania, cięcia, przerabiania materiału, łączenia go z innymi
nie naruszając ogólnego przekazu i treści.
PRAWA I OBOWIĄZKI TELEWIZJI:
1. Telewizja nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. sposób korzystania ze strony przez Użytkowników
1.2. treści przekazywane przez Użytkowników, jeżeli mieszczą się one w granicach
prawa
1.3. autentyczność przekazywanych przez Użytkownika informacji
2. Telewizja zastrzega sobie prawo do niepublikowania nadesłanego materiału bez
konieczności uzasadnienia
3. Telewizja może ograniczyć ilość nadsyłanych przez Użytkownika plików.
KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM:
1. Użytkownik powinien wypełnić formularz, w którym zawarte informacje umożliwią z
nim kontakt (adres e-mail oraz imię lub Nick)
2. W przypadku przesłania materiałów bezpośrednio na adres e-mail, w zwrotnej
odpowiedzi Użytkownik otrzyma Regulamin, który musi zaakceptować, żeby jego
materiał mógł zostać opublikowany na stronie Telewizji lub w Programie Lokalnym.
3. Jakiekolwiek dane osobowe Użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celach
związanych ze świadczeniem usług dostępnych na stronie lub w Programie Lokalnym.
4. Telewizja będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika zgodnie z
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Telewizja nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie korzystanie przez
Użytkownika ze strony.
2. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez właściciela

strony. Zmiany pojawią się w formie ujednoliconego tekstu wraz z informacją o
ich dokonaniu.
3. Użytkownik powinien jak najszybciej zapoznać się ze zmianami i dokonać ich
akceptacji.
4. Wszelkie pytania należy kierować na adres studio@tks.pl lub pod nr tel. 81 751 74
00 wew. 36.

