Regulamin Centrum Premier Dokumentalnych

§1

Niniejszy regulamin („Regulamin”) dotyczy serwisu internetowego dostępnego pod adresem:
www.centrumpremier.pl („Serwis”), przeznaczonego do realizacji Programu pod nazwą
„Centrum Premier Dokumentalnych” („Program”). Regulamin określa zasady i warunki
udziału w Programie.
§2

Organizatorem Programu jest ZPR Media z siedzibą w Warszawie (04-187) przy ul.
Dęblińskiej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000291159, o nadanych numerach REGON: 012012459 i NIP: 5260008745,
zwana dalej: „Organizatorem”.
§3

Regulamin określa ramowe warunki i zasady pomocy producentom oraz twórcom
dokumentów i animacji oraz zasady współpracy z polskimi dokumentalistami i twórcami
animacji. Regulamin dostępny jest na stronie internetowych www.centrumpremier.pl, oraz w
siedzibie Organizatora.

§4

1. Organizator jest operatorem Serwisu i świadczy usługę dostępu do Serwisu.
2.Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Z tytułu korzystania z Serwisu nie należy się Użytkownikowi jakiekolwiek

wynagrodzenie.

§5
Program prowadzony za pośrednictwem Serwisu nie stanowi konkursu będącego grą losową,
loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, bądź inną grą, której wynik
zależy od przypadku w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 471).

§6
Dla potrzeb Regulaminu następujące pojęcia mają znaczenie przypisane im poniżej:
(1) Konto - wydzielona część Serwisu przynależna danemu Użytkownikowi, dostępna dla
Użytkownika za podaniem hasła oraz loginu. Konto umożliwia zarządzanie informacjami
dotyczącymi Użytkownika oraz wgląd w etapy weryfikacji zamieszczonego Projektu;
(2) Administrator - osoba wyznaczona przez Organizatora, zarządzająca Serwisem;
(3) Użytkownik – twórca lub producent prowadząca działalność związaną z
dziennikarstwem, pisarstwem, scenariopisarstwem, reżyserią filmową lub produkcją utworów
audiowizualnych lub utworów dokumentalnych i animacji;
(4) Projekt - zamieszczony przez Użytkownika w Serwisie pomysł na film lub serial
dokumentalny lub animowany, scenariusz filmu lub serialu (filmy animowane,
dokumentalne,) treatment filmu lub serialu, gotowy film lub serial lub inny utwór w
rozumieniu art. 1 Ustawy prawie autorskim związany z filmem lub serialem wraz z
informacjami co do etapu rozwoju prac nad danym utworem oraz Propozycją Użytkownika;
(5) Propozycja – zamieszczana przez Użytkownika w ramach Projektu propozycja odnośnie
zakresu i warunków (w tym także finansowych i rzeczowych - aport) oczekiwanego przez
Użytkownika zaangażowania się przez Organizatora w dalszy rozwój danego Projektu;
(6) Rejestracja – prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego oraz akceptacja
Regulaminu;
(7) Ustawa - Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(teks jednolity z 2006 r. Nr 90, poz.631 z póź. zm.);
(8) Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135);
(9) Komisja Programowa - powołane przez Organizatorów zespół dokonujący
merytorycznej weryfikacji zamieszczonych na Serwisie Projektów pod kątem celów
Programu określonych w § 7 Regulaminu oraz oczekiwań Organizatora.

§7

Celem funkcjonowania Serwisu oraz celem prowadzenia Programu jest:

a) indywidualna opieka i wsparcie dla producentów oraz twórców form
dokumentalnych i animacji na każdym etapie projektu (od pomysłu, poprzez
promocję, aż do dystrybucji)
b) współpraca ze środowiskiem polskich dokumentalistów i twórców animacji,
polegająca na wsparciu (merytorycznym, technicznym, prawnym,
promocyjnym, dystrybucyjnym) wybranych, w toku merytorycznej analizy,
projektów
c) budowanie w jednym, przyjaznym miejscu relacji w środowisku polskich
dokumentalistów i twórców animacji, które zaowocują realizacją projektów
najwyższej jakości
§8
1. Zgłoszenia do Projektu mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. W Projekcie mogą wziąć udział pracownicy oraz współpracownicy Organizatora.

§9

1. Rejestracja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego na
stronie internetowej www.centrumpremier.pl oraz złożenie oświadczeń w zakresie
wskazanym w Formularzu rejestracyjnym.
2. Formularz rejestracyjny prawidłowo wypełniony w Serwisie jest dowodem zgody
Użytkownika na udział w Programie oraz dowodem akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odmowa podania tych danych jest
jednak równoznaczna z rezygnacją Użytkownika z Rejestracji, a w konsekwencji z założenia
Konta i udziału w Programie.
4. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy o ochronie
danych osobowych jest Organizator.
5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji
Programu w okresie uczestnictwa w Programie oraz po jego zakończeniu, przez okres
niezbędny do dochodzenia roszczeń oraz wykonywania obowiązków wynikających z
przepisów prawa.
6. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione pozostałym Organizatorom na
potrzeby realizacji Programu.
7. Organizator zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych
osobowych, tzn. umożliwia Użytkownikowi dostęp do własnych danych osobowych i ich
poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych, czy też

cofnięcia udzielonych zgód, przy czym wniesienie sprzeciwu bądź cofnięcie zgody w trakcie
uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie i
poleceniem usunięcia Konta z Serwisu.
8. Użytkownik może w dowolnym momencie, po zalogowaniu się na swoim Koncie
Użytkownika, dokonać zmian danych wskazanych w Formularzu rejestracyjnym oraz może
usunąć swoje konto przy czym usunięcie konta w trakcie uczestnictwa w Programie jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
9. Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia ZPR Media o każdej zmianie danych
wskazanych w Formularzu rejestracyjnym w terminie 14 (czternastu) dni od wystąpienia
zmiany. Informacja o zmianie danych może zostać przekazana przez Użytkownika
bezpośrednio na Serwisie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika.
10. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niepowiadomienia o zmianach
obciążają Użytkownika.
§ 10
1. Organizatorzy mogą podjąć decyzję o wykluczeniu Użytkownika z Programu w
następujących przypadkach:
a)
podania przez Użytkownika w trakcie Rejestracji nieprawdziwych lub nieaktualnych
Danych bądź niezgodnych z prawdą oświadczeń,
b)
działania na szkodę Organizatorów,
c)
umieszczenia w Serwisie Projektu, który narusza jakikolwiek przepis prawa lub prawa
osób trzecich, a w szczególności: dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne,
prawo do znaków towarowych lub inne prawa niematerialne osób trzecich,
d)
działanie Użytkownika stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, lub nieuczciwą
praktykę rynkową,
e)
wykorzystanie Serwisu do celów sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub
naruszający interes innych Użytkowników
2. Organizator poinformuje Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany przy
Rejestracji o ww. wykluczeniu. Z chwilą wykluczenia Użytkownika z Programu, utraci on
również dostęp do Konta.
3.Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez
usunięcie konta w Serwisie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

§ 11
1. Każdy Użytkownik ma możliwość zamieszczenia Projektów zgodnych z celem
działania Serwisu określonym w § 7 Regulaminu poprzez zamieszczanie ich w
Serwisie.
2. W celu skutecznego zamieszczenia Projektu w Serwisie należy:
3. dokonać Rejestracji w Serwisie poprzez podanie prawdziwych danych
identyfikujących Użytkownika

4. wypełnić formularz zgłoszenia do Projektu poprzez wybranie odpowiedniej ścieżki
rejestracji Projektu i/lub załączenie wymaganych dokumentów
5. wybrać przycisk „Dodaj projekt” na końcu formularza zgłoszenia do Projektu.
6. Organizator zastrzega, że dopiero prawidłowe wypełnienie wszystkich
obowiązkowych pól w Serwisie umożliwi Użytkownikowi zamieszczenie Projektu w
Serwisie.
7. Poprzez zamieszczenie Projektu w Serwisie Użytkownik oświadcza, iż:
(a) przysługują mu na wyłączność lub też jest zgodnym z prawem dysponentem
autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do utworów oraz
przedmiotów praw pokrewnych zawartych w Projekcie jako całości, jak
również do każdego z poszczególnych (twórczych) elementów
wykorzystanych w Projekcie, w szczególności do zdjęć oraz muzyki, na
wszelkich istniejących obecnie polach eksploatacji;
(b) posiada zgody wszystkich osób (lub ich następców prawnych), których
wizerunek (w tym głos i sylwetka) został wykorzystany w Projekcie, na
utrwalanie oraz późniejsze rozpowszechnienie tych wizerunków na wszelkich
istniejących w obecnie polach eksploatacji;
(c) jest uprawniony do przekazania Organizatorom wszelkich wymaganych
licencji oraz zgód niezbędnych do realizacji celu Programu;
(d) zamieszczenie Projektu w Serwisie nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek
praw osób
8. trzecich, a w szczególności praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych;
9. (e) świadomy odpowiedzialności prawnej za wszelkie konsekwencje wynikające z
zamieszczenia na Serwisie Projektu oraz wszelkich treści stanowiących przedmiot
własności intelektualnej.
10. (f) w przypadku zgłoszenia słusznych roszczeń osób trzecich wobec Organizatora,
Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń i zwolnienia Organizatora
z tego tytułu.
11. (g) Użytkownik po potwierdzeniu chęci udziału Organizatora w Projekcie nie może
udostępniać w sposób pośredni lub bezpośredni Projektu innemu nadawcy,
producentowi telewizyjnemu lub innemu podmiotowi prowadzącemu serwis o
tematyce takiej jak Serwis.
12. (h) Użytkownik w całości pokrywa wszelkie koszty wynikające z przygotowania
Projektu i udziału w Programie.
(a) Użytkownik odpowiada za wady prawne Projektu i oświadcza, że Projekt nie
jest przedmiotem zastawu, ani innych obciążeń.
13. Użytkownik ma prawo zamieszczenia nieograniczonej ilości Projektów.
14. Organizator zapewnia Użytkownikom Serwisu następujące funkcjonalności:
(a) możliwość zamieszczania własnych Projektów w Serwisie,
(b) możliwość śledzenia etapów weryfikacji własnego Projektu lub Projektów.
15. Każdy Projekt zamieszczany przez Użytkownika w Serwisie przekazywany jest do
Komisji Programowej.

16. Organizator upoważniony jest do nieudostępnienia Projektu w Serwisie lub jego
późniejszego usunięcia, jeśli Użytkownik poprzez przesłanie Projektu:
(a) narusza cześć, godność, dobre imię lub inne dobra osobiste osób trzecich,
(b) narusza obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub
dobre obyczaje,
(c) rozpowszechnia treści uznawane powszechnie za naruszające dobre obyczaje,
normy
17. moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste osób trzecich, uznawane
18. powszechnie za społecznie niewłaściwe, wulgarne lub naruszające podstawowe
zasady
19. kultury osobistej,
(a) rozpowszechnia treści pornograficzne,
(b) propaguje poglądy polityczne,
(c) dopuszcza się dyskryminacji osób trzecich, w szczególności ze względu na
płeć, wiek,
20. niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie
21. etniczne, wyznanie, orientację seksualną.
(a) dopuszcza się publikacji o charakterze reklamowym
22. Żadna z Propozycji zamieszczonych przez Użytkowników nie będzie widoczna dla
osób trzecich, a jedynie dla Użytkownika, Organizatora oraz osób wchodzących w
skład Komisji Programowej. Udostępnienie Projektu tym osobom nastąpi na zasadach
poufności.
23. Projekt powinien zawierać opis projektu oraz obszar współpracy (np. wsparcie
finansowe, aport sprzętu produkcyjnego, emisja, dystrybucja).
24. Do każdego Projektu można dołączyć materiały dodatkowe, pozwalające na lepsze
zrozumienie idei i kształtu proponowanej Projektu.

§ 12

1. Projekty zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie, które pozostają w
zainteresowaniu Organizatora mogące uzyskać pozytywną opinię i stać się
potencjalnie przedmiotem udziału biznesowego Organizatora w jego realizacji m.in.
poprzez: wsparcie pozyskiwania środków finansowych oraz opiekę merytoryczną,
techniczną, prawną, promocyjną i dystrybucyjną.
2. Weryfikacja merytoryczna zamieszczonych w Serwisie Projektów przez Komisję
Projektową przebiegać będzie zgodnie z celami Programu, o których mowa w § 7,
oraz oczekiwaniami Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z Użytkownikami,
którzy przeszli pozytywną weryfikację i w odniesieniu, do których Organizatorzy są
zainteresowani udziałem w ich realizacji.

4. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator zastrzega, że przekazana Użytkownikowi
informacja o pozytywnej weryfikacji Projektu przez Komisję Projektową nie oznacza
zawarcia jakiejkolwiek umowy, ani nie stanowi oferty jej zawarcia, a jedynie
wyrażenie intencji współpracy, której warunki będą przedmiotem szczegółowych
odrębnych rozmów już poza zakresem niniejszego Programu. Zasady ewentualnej
współpracy przy realizacji Projektu zgłoszonego do Programu określać będzie
odrębna umowa.
5. Użytkownik, poprzez złożenie Projektu za pośrednictwem Formularza udziela
Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Projektu w zakresie
niezbędnym do zapoznania się, weryfikacji, udostępnienia Komisji Projektowej i
innym wyznaczonym pracownikom Organizatora oraz oceny Projektu.

§13

Warunkiem korzystania z Serwisu jest: posiadanie przez Użytkownika dostępu do Sieci
Internet, posiadanie przez Użytkownika indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
posiadanie przez Użytkownika jednej z wymienionych przeglądarek, w wersji minimum o
numerze z nawiasu: Internet Explorer (10), Firefox (18), Chrome (24), posiadanie przez
Użytkownika oprogramowania Adobe Reader lub jego substytut.

§14

1. Każdy Użytkownik upoważniony jest do składania reklamacji z tytułu nienależytego
wykonywania usług związanych z działaniem Serwisu.
2. Reklamacje można składać pisemnie na adres: ZPR Media S.A., ul. Dęblińska 6,
04-187, Warszawa. Użytkownicy zobowiązani są do wskazania w treści reklamacji
opis sytuacji, która jest przedmiotem reklamacji wraz z uzasadnieniem.
3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od
daty jej Wniesienia przy czym liczy się data stempla pocztowego.
4. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez
Organizatora pisemnie.
§15
1. Program rozpoczyna się dnia 12.06.2017 r. i trwać będzie do odwołania.

2. Serwis dostępny jest dla Użytkowników Serwisu od dnia 12.06.2017 r. roku do
odwołania.
3. Zamieszczanie Projektów w Serwisie przez Użytkowników możliwe jest od dnia
12.06.2017 r.
§ 16

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana
nie naruszy praw nabytych Użytkownika.
2. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu na 7 dni przed
zmianą Regulaminu. Dodatkowo, informacja o zmianie Regulaminu zostanie
opublikowana w Serwisie.
3. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z
udziału w Programie
4. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Do wszystkich postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
6. Nieprzestrzeganie lub niedopełnienie przez Użytkownika postanowień Regulaminu
będzie skutkowało wykluczeniem danego Projektu lub Użytkownika z Programu.

