
Regulamin Serwisu Internetowego Materiały  Widzów programu Rozmowy w Toku  
Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN  
 
§ 1. Postanowienia wstępne  
 
1. Niniejszy Regulamin Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku określa szczegółowe zasady 
świadczenia przez Administratora, to jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-952) przy 
ul. Wiertniczej 166, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000213007, NIP: 951-00-57-883 Usługi w Serwisie 
http://rozmowywtoku.tvn.pl/ .  
 
2. Niniejszy Regulamin Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku stanowi Załącznik do 
Regulaminu i łącznie z nim określa zasady świadczenia przez Administratora Usługi w Serwisie 
http://rozmowywtoku.tvn.pl/ Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w 
niniejszym Regulaminie Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku, należy rozumieć w sposób 
określony w § 2. Regulaminu. 
 
3. Niniejszy Regulamin Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku udostępniany jest 
nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym 
http://rozmowywtoku.tvn.pl/aktualnosci,1025,n/materialy-widzow-programu-rozmowy-w-
toku,199565.html  w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 
 
§ 2. Definicje 
 
Wszelkie wyrazy pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:  
 
1) Audycja – cykliczna audycja telewizyjna pod tytułem „Rozmowy w toku”, emitowana w 
ogólnodostępnym programie telewizyjnym pod nazwą „TVN”, którego nadawcą jest Administrator; 
 
2) Regulamin – Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dostępny pod adresem 
https://konto.tvn.pl/pdf/regulamin.pdf w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i 
wydrukowanie; 
 
3) Regulamin Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku – niniejszy dokument; 
 
3) Materiały Użytkownika – różnorodne treści cyfrowe, w tym teksty, fotografie, grafiki, utrwalenia 
dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne oraz towarzyszące treściom cyfrowym opisy i komentarze 
Użytkownika udostępniane przez Użytkownika Administratorowi poprzez formularz znajdujący się na 
witrynie internetowej w Serwisie Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku, w sposób 
wskazany w Regulaminie  Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku; 
 
4) Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem 
http://rozmowywtoku.tvn.pl/, poprzez który Administrator świadczy Usługi na zasadach określonych 
Regulaminem oraz Regulaminem Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku;  
 
5) Usługa Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku – funkcjonalność Serwisu polegająca na 
umożliwieniu Użytkownikom Zarejestrowanym udostępnienia Administratorowi Materiałów 
Użytkownika w celu wykorzystania ich przez Administratora. 
 
§ 3. Szczegółowe zasady świadczenia Usługi Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku 
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1. Korzystanie z Usługi Serwisu Internetowego Materiały  Widzów programu Rozmowy w Toku 
wymaga Rejestracji i utworzenia przez Użytkownika Konta. 
 
2. Usługa Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku jest Usługą Nieodpłatną. 
 
 
§ 3. Szczegółowe zasady korzystania z Usługi Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku 
 
1. Administrator umożliwia Użytkownikom Zarejestrowanym udostępnianie Administratorowi 
Materiałów Użytkowników związanych z tematyką poruszaną w odcinkach Audycji. 
 
2. Udostępnianie Materiałów Użytkowników odbywa się poprzez formularz znajdujący się na witrynie 
internetowej w Serwisie (tzw. upload). Poza udostępnieniem Materiałów Użytkownika w formie 
cyfrowej Użytkownik może zamieścić ich zwięzły opis lub odnoszący się do nich krótki komentarz. 
 
3. Udostępnione Materiały Użytkownika mogą być rozpowszechnione przez Administratora w 
zasobach Serwisu www.rozmowywtoku.tvn.pl, serwisie Facebook - profilu administratora 
dotyczącego Audycji jak również w ramach Audycji. Przeglądanie zasobów Serwisu Materiały 
Widzów programu Rozmowy w Toku jest dostępne dla każdego użytkownika Internetu. Użytkownicy 
Serwisu Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku mogą zamieszczać komentarze dotyczące 
publikowanych w Serwisie Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku Materiałów 
Użytkowników. 
 
4. Użytkownik udostępniając Administratorowi Materiały Użytkownika wyraża zgodę na nieodpłatne, 
nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z Materiałów Użytkownika przez Administratora 
na następujących polach eksploatacji:  
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w 
tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,  
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 
nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,  
c) wprowadzanie do obrotu,  
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,  
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów 
praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. 
w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub 
nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice 
downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług 
telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów 
stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów 
z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą 
telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),  
f) publiczne wykonanie,  
g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych 
posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. 
komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub 
komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),  
h) wystawianie,  
i) wyświetlanie,  
j) użyczanie i/lub najem,  
k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 
nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe 



przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń 
telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym 
Internetu) itp.,  
l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 
nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy 
wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji 
mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,  
ł) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 
nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform 
cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, 
jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,  
m) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w 
Materiałach Użytkownika,  
n) wykorzystania Materiałów Użytkownika w różnych formatach, w tym w postaci cyfrowej lub 
drukowanej, w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do 
innych utworów i tworzenia opracowań,  
o) umieszczania Materiałów Użytkownika w bazach danych,  
p) wykorzystania Materiałów Użytkownika w celu promocji Serwisu Materiały Widzów programu 
Rozmowy w Toku, Audycji oraz innych serwisów, audycji i programów Administratora.  
 
5. Udostępniając Materiały Użytkownika Użytkownik oświadcza, że:  
a) ma pełne prawo do dysponowania Materiałami Użytkownika oraz że przysługują mu do nich 
autorskie prawa majątkowe, które nie są ograniczone lub, że przysługują mu prawa do korzystania z 
Materiałów Użytkownika na podstawie licencji, obejmujące w szczególności prawo do ich 
prezentowania w Internecie oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Administratora,  
b) informacje zawarte Materiałach Użytkownika są prawdziwe i nie wprowadzają nikogo w błąd; 
c) osoby utrwalone w Materiałach Użytkownika, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, 
wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet oraz w programach 
telewizyjnych nadawanych przez Administratora. 
  
6. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w 
pkt. 5. powyżej, na żądanie Administratora.  
 
7. Zabronione jest udostępnianie Materiałów Użytkownika zawierających treści sprzeczne z prawem 
lub dobrymi obyczajami lub naruszającymi prawa lub dobra osobiste innych podmiotów.  
 
8. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Administratora sublicencji na korzystanie z 
Materiałów Użytkownika, w zakresie określonym w Regulaminie Materiały Widzów programu 
Rozmowy w Toku.  
 
 
§ 4. Prawa i obowiązki Administratora  
 
1. Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług 
objętych Regulaminem Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
 
2. Administrator jest uprawniony do decydowania o publikowaniu lub nie publikowaniu Materiałów 
Użytkownika bez konieczności uzasadnienia. 
 



3. Administrator posiada prawo do redagowania, przerabiania, skracania Materiałów Użytkownika, 
jak również ich dostosowywania do wymogów mediów, za pośrednictwem których będą 
rozpowszechniane.  
 
4. Użytkownik upoważnia Administratora do decydowania o sposobie oznaczenia Materiałów 
Użytkownika, podanymi przez Użytkownika danymi,  w celu ich opisania. 
 
5. Administrator jest uprawniony do podania „Loginu” lub „Nicku” Użytkownika w celu identyfikacji 
autora nadesłanych Materiałów Użytkownika.  
 
 
§ 5. Postanowienia końcowe  
 
1. Regulamin Materiały Widzów programu Rozmowy w Toku wchodzi w życie z dniem 14.04.2016 
roku.  
2. W wszelkich sprawach nieunormowanych Regulaminem Materiały Widzów programu Rozmowy w 
Toku, stosuje się postanowienia Regulaminu.  
 


